
Projecten in 2007 (35) 

 

Kunst & Cultuur 

01. Jan Jans Stichting te Almelo 

02. Stichting Stoevelaargroep Goor 

03. Toneelvereniging T.O.P. Lochem 

04. Berkelfestival Borculo 

05. Achterhoekse Folkloredansers Ruurlo 

06. Schouwburg Lochem 

07. Full Colour Hengevelde 

Full Color is een gelegenheidskoor die de voorstelling van 'Joseph de Musical' hebben opgevoerd in De 

Reggehof in Goor. Zeven jaar geleden is initiatiefnemer Ton Ten Hagen, dirigent van het plaatselijke 

jongvolwassenenkoor El Qahal, begonnen met de realisatie door de originele muziek van Andrew Lloyd 

Webber te herschrijven voor de instrumenten waarover zij beschikken en daarna de vertaling van de 

bijna twee uur durende musical. Omdat zij zelf niet voldoende mannen in het koor hadden hebben ze 

andere koren uit Haaksbergen, Delden, Diepenheim nog meer omliggende plaatsen benaderd. Dit heeft 

geresulteerd in twee uitverkochte avonden eind mei 2007. Door dit succes is besloten om eind 

september 2007 nog een keer twee avonden te organiseren. De musical gaat over het van oorsprong 

Bijbelse verhaal over Joseph en zijn elf broers. Dit wordt luchtig verteld en gespeeld waardoor het 

amusement is voor iedereen. Verder is er een prachtig showballet, mooie, vaak vrolijke liederen en 

mooie decors en kostuums. 

08. Happy Days Lochem 

09. Matthäus Passion Lochem 

10. Lochemse Musical Popkoor 

11. Stichting Graaf Otto Groep te Lochem 

12. Stichting Triangel voor muziek, dans en theater Neede 

13. Stichting Kulturhüs Laren 

14. Kalmoes en Kaneel Aalten 

15. Stichting Ontmoeting tussen Culturen Lochem 

16. Muziekvereniging Advendo Lochem 

17. Nationale Folkloredag Neede 

 

Gezondheid & Zorg 

18. Ronald McDonaldhuis Zwolle 

19. Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ruurlo 

 

Sport & Recreatie 

20. Stichting De Berkelzomp Borculo 

Voor het onderhoudswerk aan de Zompen was het noodzakelijk om een aanbouw aan de bestaande 

Zompenloze te bouwen. Zo is het voor de Zomp de "Jappe" niet bevorderlijk om in weer en wind buiten 

te laten liggen. De Stichting Berkelzomp te Borculo vaart momenteel met 3 zompen op de rivier de 

Berkel. Dit zijn replica's van platbodemscheepjes waarmee honderden jaren achtereen is gevaren in het 

oosten van ons land op de riviertjes de Regge, de Overijsselse Vecht en op de Berkel in de Achterhoek. 

De Schippers van deze stichting, vrijwilligers, verzorgen de toeristische vaartochten op de aantrekkelijke 

trajecten bij Almen, Lochem, Borculo en IJbergen. 

21. Gymnastiekvereniging Geesteren 

22. Volleybalvereniging Dynamiek Goor 

23. Lochemse schaakvereniging Laren 

24. IJsclub Borculo 

Door de zachte winters van de laatste jaren heeft de IJsclub Borculo, in samenwerking met de KNSB, 

gemeend de jeugd toch kennis te laten maken met de oer Hollandse schaatssport. Zij zijn op 4 

woensdagmiddagen in november/december 2007 naar de kunstijsbaan te Deventer gegaan en daar 

hebben de kinderen van groep zeven van alle basisscholen van de (oude) gemeente Borculo schaatsles 

gekregen door gediplomeerde staatstrainers van de KNSB. Het ging hierbij met name om de 

basisvaardigheden onder de knie te krijgen, zoals afzetten, glijden en uiteraard remmen. Na de lessen 

werd een schaatstest afgenomen en kreeg iedere deelnemer een diploma. De bedoeling van de IJsclub is 

dat zij dit in ieder geval drie jaar wil doen.  

25. Voetbalvereniging Ruurlo 

Eén van de doelstellingen van de voetbalvereniging in Ruurlo is om vandalisme op en rond de 

voetbalvelden te voorkomen door het realiseren van een zogenaamd Pannaveld in de nabijheid van het 



sportcomplex 't Rikkelder. Er zijn in Ruurlo namelijk niet veel mogelijkheden om op een grasveldje of 

pleintje te voetballen. Uit voorlichtingsbijeenkomsten bleek dat hieraan wel behoefte is. Tevens vinden zij 

en wij het belangrijk dat door middel van sport en beweging een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan 

het sociale en culturele leven onder de plaatselijke bevolking. 

26. Golfclub Lochem t.b.v. invaliden golfsport 

 

Sociaal maatschappelijk 

27. Stichting tot behoud van Hervormde Kerk Borculo 

28. Reünie Spaarbank Achterhoek-Twente 

29. N.H. Parochie Geesteren 

30. Stichting Beheer Lammershoes te Neede 

31. Belangenvereniging Zwiep 

32. Stichting Muyanga Burundi 

 

Educatie 

33. H.W. Heuvelschool Borculo 

34. Openbare basisschool Stokkum Markelo 

 

Restauratie 

35. Restauratie Grote Kerk Lochem 


