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Lokalen de pilot; een test!

Voor je ligt ‘Lokalen, Lokaal gebrouwen ideeën 
van ’t vat’. Het resultaat van twee jaar pionieren 
op gebied van creatief ondernemerschap met 
als opdracht kunst, design en cultuur op de 
kaart te zetten. 

In samenwerking met gemeente Oost Gelre 
hebben we de volgende vragen onderzocht:
 
•	Hoe gaan we in de toekomst om met 
leegstand? 
•	Hoe kunnen we het leefklimaat voor jonge  
   mensen verbeteren? 
•	Hoe kunnen jonge, creatieve ondernemers 
door middel van kunst, design en cultuur 
bijdragen om het toerisme in Oost Gelre 
bevorderen? 

Hebben wij hier antwoorden op gevonden? 
Wij denken van wel. Bekijk dit magazine, met 
een greep uit onze activiteiten en oordeel 
zelf. Volgens ons is dit slechts een begin. Er 
is in potentie een nieuw Achterhoeks export-
product in de maak. Lokaal gebrouwen 
creatieve oplossingen voor de vraagstukken 
van de toekomst.

Het begint bij Lokalen!

Portret: Dorian Temming

Samenwerkingen binnen Lokalen

Fris en Fruitig: Nieuw bij Lokalen

En verder...Inleiding

Portret: Natasja Scharenborg

Portret: Jolien te Welscher

Street Art in Oost Gelre

Portret: Annekée Cuppers

Portret: Dyon Temming

Oud-deelnemers

Portret: Rick Mellink

Lokalen? Wij vinden daar wat van!
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De geboorte van 
Lokalen

Mijn naam is Arthur Lurvink en ik ben een geboren en getogen 
Lichtenvoordenaar. Jarenlang woonde en werkte ik in Rotterdam 
en Eindhoven maar keerde uiteindelijk terug naar de Achterhoek. 
Hier miste ik een ruimte waar ik naast mijn baan creatief aan de slag 
kon als ondernemer en noodgedwongen ging ik in het schuurtje 
van mijn vader aan het werk. Toen ik via via bij de gemeente in 
beeld kwam om eens mee te denken over hoe Lichtenvoorde ook 
buiten de evenementen om aantrekkelijk kon blijven voor toeristen, 
greep ik mijn kans. Ik stelde voor kunstzinnige ondernemers van 
verschillende disciplines bij elkaar te zetten en zo een broeinest 
van creatieve kruisbestuiving te laten ontstaan. 

Mijn ideeën sloegen aan en toen ging het ineens snel. Samen met 
Chris Frenken van de gemeente Oost Gelre ging ik op zoek naar een 
geschikte locatie voor de pilot ‘Lokalen’. Dat werd uiteindelijk de 
oude Rosvoort-school aan de Frans Halsstraat in Lichtenvoorde. 
Als vanzelf kwam ik in contact met jonge, creatieve ondernemers. 
Zij hadden allemaal op hetzelfde moment hetzelfde nodig, namelijk 
de kans om zichzelf in de Achterhoek te ontwikkelen, om hun 
onderneming te laten groeien en die kans was er nu. Ineens viel 
alles op zijn plek.
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Samen met Jolien te Welscher, Rick Mellink en Michiel Wopereis 
vormde ik het bestuur van de nieuw opgerichte stichting Lokalen. 
Er werd fysiek en mentaal veel werk verzet waarna op 6 mei 2016 
de	 officiële	 opening	 plaatsvond	met	 inmiddels	 acht	 heel	 diverse	
deelnemers.

Nu twee jaar van pionieren later, is Lokalen hard op weg een begrip 
te worden in Oost Gelre. Hier komen creatieve ondernemers samen 
en ontstaat nieuw elan in de omgeving op het gebied van kunst en 
cultuur. 

Arthur Lurvink
oprichter Lokalen - ruimte voor creatief ondernemen
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‘Na 1½ jaar Lokalen heb ik het 
zelfvertrouwen gekregen om 

volledig voor de kunst te gaan’ 

Lokalen Portret: Dorian Temming - beeldend kunstenaar

Voor ik bij Lokalen zat, twijfelde ik nog wel een 
s aan het kunstenaarsschap (nu nog wel eens, 
voor mezelf leg ik de lat heel hoog). Ik zat op 
mijn kamertje te werken maar had in mijn directe 
omgeving geen inspirerende gesprekken met 
andere creatieve geesten. Vlak voor Lokalen 
begon, had ik met Dyon en Barbara de vrije 
soos opgericht; een eerste aanzet tot een 
groter netwerk in het wereldje van de creatieve 
ondernemers. Nu ben ik erg blij met de 
vooruitgang die ik bij Lokalen heb geboekt. De 
zaken zijn in een stroomversnelling gekomen om 
in Oost Gelre mensen uit de creatieve sector aan 
ons te binden. Via de Groene Anpakkers-avond, 
Brood op de Plank en de eindpresentaties van 
gastkunstenaars bouwen we een netwerk op. 
Ook onze eigen netwerken delen we zodat de 
juiste persoon op de juiste plek terecht komt.

Ik merk wel dat het soms lastig is met al die 
verschillende personen te werken bij Lokalen. 
Dat heeft me er niet van weerhouden om er 
voor te gaan, maar mij wel eens laten twijfelen 
aan Lokalen. Ik ben blij dat ik mij hier overheen 
heb gezet, heb doorgezet om mijn ambitie als 
kunstenaar boven sociale irritante of lastige 
dingetjes te zetten. Mijzelf kennende laat ik 
me dan ‘buitensluiten’ maar dat heb ik niet 
gedaan. Vol goede moed doorgezet in dit 
soms sociale experiment. Het kost af en toe 
zelfs veel energie om in een omgeving te zijn 
met zoveel verschillende ideeën en meningen.

Lokalen barst van de energie om ideeën te 
bedenken en uit te voeren, dat vind ik enorm 
inspirerend. Vooral tijdens de gesprekken in de 
gezamenlijke ruimte voel je energie aanzwellen! 
Deze ruimte is echt heel belangrijk om te 
hebben. Je ontmoet, je deelt, je discussieert, je 
eet, je drinkt, je irriteert en inspireert. Dat alles 
om je te ontwikkelen als ondernemer maar ook 
als persoon. Ik ben zelfverzekerder geworden 
door Lokalen. Als ondernemer maar ook als 
persoon. Ik sta sterker in mijn schoenen, wil 

www.doriantemming.com

6

Lokaal Gebrouwen Ideeën van ‘t Vat



de kunst in Oost Gelre naar een hoger niveau 
tillen. Ik voel plaatsvervangende trots als blijkt 
dat er weer een kunstenaar of creatieveling  
uit Oost Gelre zich aansluit bij mijn netwerk. 

Wat ik hiervan geleerd heb, is om pas op de 
plaats te maken en ‘nee’ te zeggen tegen een 
teveel aan inspirerende plannen en projecten. Ik 
heb in september besloten om alleen nog voor 
de kunst te kiezen en zijsporen voorlopig links te 
laten liggen. Ik had last van teveel opties, dat gaf 
versnippering en ik raakte mijn hogere doelen 
uit het oog. Want in het autonoom kunstenaar 
zijn, mijn kunstbezorgservice Art of de Box en 
de coördinatie van de Artist in Residence bij 
Lokalen ligt mijn kracht.  Dat is voor mij duidelijk 
maar ook prettig als anderen dat weten.

Om mijn autonoom kunstenaarschap 
verder te ontwikkelen ben ik nu een cursus 
Houtbewerking gaan volgen. Én als kers op de 
taart ga ik in maart zelf een artist in residence 
volgen op een prachtige locatie in de buurt 
van het Noorse Bergen aan fjord! Ook zal ik 
hier nieuwe, interessante connecties opdoen 
en inspiratie voor mezelf en voor Lokalen. 

Het ondernemerschap zat er al in voor ik bij 
Lokalen begon maar hierin heb ik mij verder 
ontwikkeld. Ik ben er achter gekomen dat 
ik bij mezelf moet blijven en geen uitstapjes 
moet maken naar dingen die niet bij me 
passen. Vanuit mijn eigen wil ben ik aan het 
ondernemen en werken. Dat werkt het beste, 
ik genereer mijn eigen opdrachten en ideeën. 
Voor mij is het kunstenaarschap belangrijker 
dan het ondernemerschap, maar zonder 
ondernemerschap geen brood op de plank. 

Daarin groei ik nog iedere dag! 
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RUST EN RUIMTE
ARTIST IN RESIDENCE

Beeldend kunstenaar Dorian Temming 
weet als geen ander hoe dat is en bracht 
samen met Michiel en Arthur het concept 
‘Artist in Residence’ bij Lokalen. Hierbij 
hebben beeldende kunstenaars, musici, 
schrijvers of andere creatieve geesten de 
mogelijkheid voor een langere periode (tot 
maximaal een maand) gratis gebruik te 
maken van een atelier-lokaal bij Lokalen.

Het is de bedoeling dat de kunstenaar in 
deze periode volop de rust en ruimte krijgt 
om ongestoord in zijn of haar vakgebied 
aan het werk te gaan waarbij er ook volop 
interactie is met de vaste ondernemers. Vaak 
ontstaat er aan beide kanten een boost aan 
creativiteit en ervaart de kunstenaar een 
enorme groeispurt in diens ontwikkeling. 

Geïnspireerd raken, je idee uitkristalliseren, ongestoord met je werk bezig zijn en zo 
professioneel kunnen groeien en ontwikkelen. Voor veel kunstenaars een droom die vaak 
verzandt in werk, gezin en andere dagelijkse beslommeringen. 
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Heleen Simons (Wesepe)
Beeldend kunstenaar

Linda Commandeur (Groenlo)
Schrijver, spreker, cheerleader

Arjan Paijers (Arnhem)
Tekenleraar, beeldend kunstenaar

Jeroen Diepenmaat (Deventer)
Multimedia kunstenaar

Chris Frenken, Leonie Heutinck
Samenwerking Gemeente Oost 
Gelre

Joachim Geerdink (Groenlo)
"Op pad in mijn eendje"

Jenetta de Konink (Den Bosch)
Beeldend kunstenaar, schilder
 
Nancy de Graaf (Apeldoorn)
Beeldend kunstenaar, schilder

Esther te Brake (Lichtenvoorde)
Beeldend kunstenaar

Maria Neumann (Vragender)
Beeldend kunstenaar

Sjoerd van Rooij (Lichtenvoorde)
Grafisch	ontwerper

Artist in Residence bij Lokalen in 2017 en 2018

De periode bij Lokalen wordt 
feestelijk afgesloten met een 
expositie, voordracht of uitvoering 
waarbij de artiest kan laten zien 
waar hij aan gewerkt heeft en 
hoe hij zich heeft ontwikkeld.
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Ik kwam bij Lokalen met een persoonlijk doel. Ik 
wilde graag een werkruimte waar ik aan het werk 
kon met kunst, iets wat ik in de voorgaande jaren 
op een lager pitje had gezet. In eerste instantie 
was ik vooral heel erg blij met mijn fysieke ruimte. 
Thuis aan de keukentafel kon ik prima aan mijn 
interieurprojecten werken van achter een laptop 
maar niet aan mijn tekeningen en schilderijen. 
Het was vooral een praktische overweging, 
een ruimte waar ik mijn schilderspullen 
kon laten staan en waar ik muren tot mijn 
beschikking had om groot werk op te maken.

Maar naast mijn zelfontwikkeling in de kunst 
vond ik bij Lokalen mensen die net als ik met 
hun ideeën en creativiteit hun geld verdienen. Ik 
vind het prettig om deze professionals om mij 
heen te hebben. Ik heb ontdekt dat dit creatieve 
ondernemerscollectief vooral goed werkt met 

ondernemers in de creatieve sector omdat 
we met dezelfde vraagstukken worstelen. 

Voordat ik bij Lokalen terecht kwam, was het 
idee voor street art gelanceerd bij de gemeente. 
Maar ik wilde meer, meer projecten en aandacht 
voor kunst en cultuur.  Op dit gebied is er in 
Oost Gelre nog een slag te slaan en bij Lokalen 
kwam ik tot de ontdekking dat ik daarin niet 
alleen sta. We hebben grote ambities op dit vlak.

Via Lokalen heb ik een heleboel mensen leren 
kennen; kunstenaars maar ook potentiële 
opdrachtgevers voor mijn (interieur)ontwerp 
bureau. Daarnaast is ook de weg naar de 
gemeente stukken korter geworden. Door 
Lokalen maakte ik kennis met verschillende 
ambtenaren en hieruit zijn mooie projecten 
voortgekomen. We delen de ambitie om 
Lichtenvoorde ‘meer kleur te geven’!

Ik zorg voor creatieve 
‘Grolse Wind’ bij Lokalen

Lokalen Portret: Natasja Scharenborg - interieur- en conceptueel ontwerper
www.vantastisch.nl
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Waar ben ik tegenaan gelopen bij Lokalen

Ik heb vanaf het begin uitgesproken dat ik graag 
gezamenlijke projecten wil oppakken, omdat 
ik van mening ben dat je grotere uitdagingen 
aan kan met zoveel expertise in huis. Daarin 
werd ik getemperd door mijn collega’s omdat 
zij - heel begrijpelijk - in deze opstartfase  de 
groei van hun eigen onderneming belangrijker 
vinden. Maar ook daarin ben ik gegroeid 
en heb inmiddels mijn weg gevonden. 

Wat me nog wel eens boven het hoofd groeit, 
zijn de ‘verplichtingen’ om mij in te zetten voor 
(vrijwillige) projecten of zoals in het kader de 

verwachte ‘social return on investment’ door 
de gemeente. In mijn enthousiasme gaat daar 
vaak veel meer tijd in zitten dan ik soms zou 
willen. Het zoeken naar balans hierin is niet 
eenvoudig, ook  vanwege  mijn eigen ambities. 

Toch blijf ik er naar streven om naast mijn 
bedrijf meer tijd vrij te maken voor vrij 
werk en kunstprojecten om zo mijn eigen 
opdrachtgever te zijn maar ook om mijn ideeën 
omzetten in betaalde opdrachten. Daarnaast 
heb ik de ambitie om nog meer gezamenlijke 
projecten bij Lokalen op te kunnen pakken 
en om Oost Gelre te maken tot creatief en 
kunstzinnig middelpunt van de Achterhoek.  
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GEEF LICHTENVOORDE KLEUR
S t r e e t  A r t  i n  O o s t  G e l r e

Een van die maatschappelijke 
projecten die inmiddels door een aantal 
kunstenaars van Lokalen is opgepakt, 
is het Street Art Project. Hiermee wil 
initiatiefneemster en ondernemer bij 
Lokalen Natasja Scharenborg het centrum 
van de keistad opluisteren met kleurrijke 
muurschilderingen. 

Inmiddels zijn de steeg aan De Leest, de 
aanbouw van Den Diek en de achterzijde van 
het gemeentehuis door (lokale) kunstenaars 
opgefleurd	 met	 hele	 diverse	 kunstwerken.	
Tijdens	 de	 Kofferbaksale	 in	 het	 centrum	 van	
Lichtenvoorde kon de jeugd onder leiding van 
professionele	graffiti-artiesten	aan	de	slag	met	de	
spuitbus. 
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LOKALEN HEEFT MIJ 
LETTERLIJK DE RUIMTE 

GEGEVEN OM TE ONTWIKKELEN!

Na een verblijf van bijna zes jaar in het 
buitenland kwam ik met een schat aan 
ervaringen weer naar Lichtenvoorde. 

Er was geen netwerk meer en het was tijd om 
nieuwe paden te bewandelen. Schoorvoetend 
en zonder al te veel verwachtingen startte ik 
met het uitvoeren van mijn ideeën; natuur en 
voedselproductie met elkaar verbinden. Ik 
schreef me in bij de Kamer van Koophandel en 
ging van start.

Ik diende mijn plannen voor een voedselbos in 
bij stichting Pak An en via dat netwerk kwamen 
de eerste klussen binnen. Toen kwam alles in 
een stroomversnelling. Opdrachten druppelden 
binnen en ik kreeg behoefte aan een vaste 
werkplek. Ik moest keuzes maken. Wilde ik in 

loondienst blijven of zelfstandig ondernemer 
worden? De mogelijkheid om mijn intrek te 
nemen bij Lokalen gaf de doorslag om in het 
diepe te springen. Het gaf mij de mogelijkheid 
aan mijn projecten te werken, dat was in eerste 
instantie alles wat ik wilde.

Al snel bleek Lokalen meer te zijn dan alleen 
een werkplek. Samen werken aan het opstarten 
van je eigen onderneming is een steun in de 
rug. Ik kan met vragen terecht bij collega-
ondernemers die in dezelfde fase zitten en zo 
helpen we elkaar.

Ondertussen werk in honderd procent van mijn 
tijd bij Lokalen aan uiteenlopende projecten 
in mijn vakgebied die veel verder gaan dan 
het oorspronkelijke idee. Zo ben ik ontwerper 

Lokalen Portret: Dyon Temming - landschapsontwikkelaar
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van de buitenruimte bij het ambitieuze plan 
voor het SKB in Winterswijk. Ook kijkt heel 
agrarisch Nederland mee hoe ik bij Aver Heino 
in Overijssel aan het werk ben om zelfstandig 
en onafhankelijk ondernemerschap terug te 
brengen op de boerderij. Hogeschool Saxion 
heeft mij gevraagd om mee te denken in het 
opzetten van het lectoraat Ethiek & Techniek.

Ontwikkeling

Tot mijn eigen verbazing bleek ik over kwaliteiten 
en talenten te beschikken die ik nooit ontdekt 
had als ik in loondienst was gebleven. Maar er is 
meer. Werken bij Lokalen gaat verder dan alleen 
voorzien in eigen onderhoud. Door discussies 
over design, kunst en ondernemerschap word 
ik geprikkeld, de ideeën komen als in een 
continue stroom. Zowel binnen als buiten mijn 
vakgebied. Ik heb ontdekt dat kunstenaars 
en	 filosofen	 in	 mijn	 omgeving	 mij	 inspireren	
en er voor zorgen dat ik scherper word, dat 
de ideeën scherper worden. We beschouwen 
de gemeenschap, stellen vragen over de 
wisselwerking tussen samenleving en politiek. 

Onze meningen steken we niet onder stoelen of 
banken en regelmatig komen medewerkers van 
gemeente Oost Gelre aan om te sparren.

Het werken bij Lokalen is ook een sociaal 
project, het is nieuw voor mij en nieuw voor 
de anderen. Sinds de start zijn we steeds 
op zoek geweest naar ‘hoe ik pas in deze 
mini-samenleving’. Er zijn praktische zaken 
geregeld zoals het oprichten van een stichting 
en het vormen van een bestuur. Het ging niet 
vanzelf. Er waren onderling problemen en 
frustraties, ingegeven door verwachtingen, 
de onderlinge verhoudingen en de individuele 
inzet voor gezamenlijke doelen. Het gevoel 
dat de gemeente vraagt om een sociale return 
maar mij niet serieus neemt. Mijn ongeduld. 
Ik heb nu wel het idee dat deze gevoelens 
noodzakelijk zijn om een sterk idee met sterke 
individuen een sterke vorm te geven. Nu, twee 
jaar later hebben we veel geleerd en is Lokalen 
als concept goed vormgegeven.

Ik ben er trots op onderdeel van Lokalen te zijn!
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G R O E N E  A A N P A K K E R S  A V O N D

L O K A L E N  -  R U I M T E  V O O R  N I E U W E 

N E T W E R K E N

De insteek van de avond is het bij elkaar brengen 
van de verschillende initiatieven en onderzoeken 
of er misschien samenwerkingsverbanden 
kunnen ontstaan. De deelnemers krijgen 
allemaal 1 minuut, en soms iets meer, om hun 
project te presenteren. De projecten variëren 
van mobiel boeren, plekken voor bijen en 
vlinders creëren en hop verbouwen tot het 
organiseren van sapfeesten, ambachtelijke 
zomermarkten en voedselproductie in openbaar 
groen. Na het pitchen is er de gelegenheid om 

nader kennis met elkaar te maken en te kijken 
hoe men elkaar verder kan helpen. De avond 
is een samenwerking van Johan Godschalk 
(Pak An!, Linda Commandeur (Gewoon! 
Commandeur), Richard Trenning (Klimaat 
Klaor) en Dyon Temming (Het Buitenburo).

‘ELKAAR 
VOORTHELPEN 
MET GESLOTEN 
BEURS’
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B R O O D  O P  D E  P L A N K

Hoe word ik zichtbaar? Hoe kan ik autonoom 
werken en toch opdrachtgevers tevreden 
stellen? Kun je überhaupt leven van de 
kunst? Zomaar wat vragen waarover zo'n 
twintig kunstenaars uit de regio met elkaar 
in gesprek gingen bij Lokalen – centrum 
voor creatief ondernemen. Initiatiefnemers 
Natasja Scharenborg, Dorian en Dyon 

Temming kunnen terugkijken op een 
geslaagde avond. Zichtbaar zijn, zowel 
online	 als	 offline	 bij	 exposities,	 doorzetten	
en niet opgeven maar ook verbinden, 
samenwerken en in contact blijven met 
elkaar. Brood op de Plank! bleek de start van 
een nieuw kunstenaarsnetwerk in de regio.

‘HOE VERDIEN 
IK GELD MET 
MIJN KUNST?’

‘ZIJN ER ANDERE 
ONDERNEMERS 
DIE MIJ KUNNEN 
HELPEN?’
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‘LOKALEN BLEEK DE 
VERVOLGSTAP DIE IK 

NODIG HAD’

Opeens zat ik in maart 2017 
bij Arthur Lurvink aan 
tafel. Ik wist niet wie hij 

was. Ik had alleen zijn verhaal 
getiteld ‘Werkplek voor creatieve 
ondernemers’ in de krant gezien. 
Nieuwsgierig benaderde ik Arthur 
om meer te weten te komen over 
zijn plannen.

Lokalen Portret: Rick Mellink - video- en fotospecialist
www.rickmellink.nl

Ik was al ongeveer tweeëneenhalf  jaar bezig als professioneel fotograaf en videograaf naast 
de studie Media Informatie en Communicatie. Op het moment dat ik afgestudeerd was aan het 
Saxion in Enschede viel ik viel een beetje in een gat na een drukke en moeizame afstudeerperiode. 
Hoe ga ik mijn bedrijf verder ontwikkelen?  

Ik zocht een plek waar ik ‘weg kon van de zolderkamer’. Daar werd ik te weinig geprikkeld en kon 
ik	mij	maar	beperkt	ontwikkelen.	Niet	dat	ik	specifiek	naar	‘iets	als	Lokalen’	op	zoek	was,	maar	
het bleek een prachtige vervolgstap te zijn om die ontwikkeling vorm te geven. 
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Wat mij aan het idee aansprak, was dat Lokalen een 
verzamelpand is waar (jonge) ondernemers (samen) 
kunnen werken aan hun onderneming en als collectief 
maatschappelijke projecten realiseren. Het werken voor 
iets waar je binding mee hebt en voelt (Oost Gelre en de 
Achterhoek) in een creatieve omgeving die je stimuleert, 
dat was mij op het lijf geschreven.

Mijn	bedrijf	en	ik	hebben	een	flinke	groei	doorgemaakt	
de afgelopen twee jaar. Zo heb ik leren samenwerken, 
maar ook geleerd ‘nee’ te verkopen en ben ik veel 
zelfverzekerder geworden. Ook heb ik mijn twijfels 
gekend; ben ik wel een creatief ondernemer en wat wil 
ik bereiken op de lange termijn? Binnen mijn vakgebied 
maar ook daarbuiten heb ik geëxperimenteerd waardoor 
mijn focus op wat ik mijn klant te bieden heb, scherper 
is geworden.  Nog iedere dag werk ik eraan om expert te 
worden in mijn vakgebied en leer ik bij als ondernemer. 
Mijn netwerk heeft zich enorm verbreed, net als mijn 
klantenkring.	Daarnaast	 is	Lokalen	een	fijne	plek	waar	
je je verhalen en ideeën met andere zzp-ers kunt delen 
en elkaar inspireert en motiveert.

Ik zit nog steeds met veel energie en 
motivatie bij Lokalen om deze groei 
door te zetten en te helpen bouwen 
aan de toekomst van Lokalen. Samen 
met mijn Lokalen-collega’s ben ik altijd 
op zoek naar nieuwe uitdagingen en 
samenwerkingen waarbij met name de 
sociaal-maatschappelijke thema’s mij 
het meest aanspreken. In de toekomst 
wil ik mijn kennis, vaardigheden en 
netwerk graag  inzetten om andere 
startende ondernemers verder te 
helpen. 
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Op 17 oktober mocht Lokalen een groep van 170 
tweedejaars leerlingen van het Marianum locatie Groenlo 
ontvangen. Op deze dag kregen de leerlingen een kijkje in 
de keuken van een fotograaf/video-specialist, beeldend 
kunstenaar, duurzaam landschapsontwikkelaar, 
tekstschrijver, muziekproducer/dj, restaurator en 
een interieurontwerper. Een mooie gelegenheid om 
leerlingen	 die	 nog	 geen	 beroeps-of	 profielkeuze	
hebben gemaakt te laten proeven van het creatieve 
ondernemerschap en het ondernemen vanuit passie. In 
korte sessies van 20 minuten konden de leerlingen bij 3 
verschillende disciplines horen en zien wat het beroep 
inhoudt en waar ondernemers in de ontwikkeling van 
hun bedrijf tegenaan liepen. 

Voor de toekomst zijn er plannen om Lokalen vaker 
open te stellen voor dit soort doeleinden. Niet alleen 
voor de middelbare scholieren uit Oost Gelre, maar 
ook voor scholen uit de omliggende gemeenten. Er 
zijn plannen om deze dagen eveneens te organiseren 
voor	 groepen	 leerlingen	 die	 al	 wel	 een	 profiel	 of	
beroepskeuze gemaakt hebben. Ook het begeleiden 
in eindopdrachten voor het examen behoort hierbij tot 
de mogelijkheden. Dit in directe samenwerking met 
de betrokken scholengemeenschappen. Daarnaast 
leent het concept Lokalen zich ook uitstekend voor 
een	op	een	snuffel-	en	meeloopdagen	zodat	leerlingen	
een beter vakinhoudelijk beeld krijgen om een goede 
studiekeuze te kunnen maken. 

Jeugd en educatie
BURGERSCHAPSDAGEN 

M A R I A N U M
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In samenwerking met buurtvereniging ‘t Hooiland verzorgde beeldend kunstenaar Dorian 
Temming verschillende creatieve activiteiten voor de kinderen uit de wijk. Zo’n tien 
kinderen hebben geschilderd op doek en een vlag gemaakt. En alles kan en mag was 
belangrijk hierin. 

De Zomerschool voor kinderen van nieuwkomers heeft een bezoek gebracht aan Lo-
kalen in het kader kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur. De jongste kinderen 
gingen onder leiding van beeldend kunstenaar Dorian Temming en interieurconcept-
ontwikkelaar Natasja Scharenborg aan de slag met schilderingen op de muur en op het 
schoolplein. Michiel Wopereis hielp de wat oudere kinderen bij het maken van een spijk-
erschilderij. Na deze activiteiten gingen de kinderen rond met de opdracht die zij van de 
docentes gekregen hadden. Hiervoor moesten de leerlingen allerlei voorwerpen zoeken 
in het gebouw die ze vervolgens van de bingokaart af konden strepen.

De oudste kinderen kregen van tekstschrijver Annekée Cuppers een rondleiding langs de 
ruimtes. De jongeren hadden de opdracht meegekregen korte interviews te houden met 
de verschillende ondernemers. In de studio van Rick Mellink volgde de groep een kleine 
fotoworkshop en de geslaagde ochtend werd afgesloten met een mooie groepsfoto.

ZOMERSCHOOL 

O O S T  G E L R E

BUITENSPEELDAGEN

‘ t  H O O I L A N D
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VAN PASSIE NAAR 
PROFESSIONAL

In eerste instantie hield ik de boot af. Ik was 
van plan om Lichtenvoorde te verlaten voor de 
Randstad maar na een aantal bezoekjes aan 
Lokalen in de beginfase ben ik toch overstag 
gegaan. Hier kreeg ik de kans om voor een 
tijdelijke periode een muziekstudio in te 
richten. Een uitkomst, want in mijn toenmalige 
werk- en thuissituatie liep ik vast met mijn 
werkzaamheden en deadlines. De proefperiode 
gaf een dusdanige boost aan mijn bedrijf dat 
ik	 een	 officieel	 verzoek	 heb	 ingediend	 om	
onderdeel te worden van Lokalen. 

Nadat dit verzoek ingewilligd was, heb ik nog 
even op mijn tijdelijke plek gezeten waarna ik 
de kans kreeg een eigen lokaal te betrekken 
waar ik een volwaardige geluidsstudio heb 
kunnen bouwen. Vanuit deze werkplek bouw ik 
nu verder aan mijn onderneming in de muziek- 
en evenementenbranche.

Het bevalt me enorm goed dat ik mijn 
woon- en werksituatie uit elkaar heb kunnen 
trekken. Daarnaast heeft mijn werkplek 
bij Lokalen ook diverse samenwerkingen 
tussen de deelnemers onderling opgeleverd. 
Zo werk ik samen met Rick Mellink om de 
audio te leveren voor een aantal van zijn 
videoproducties.	Op	zijn	beurt	filmt	en	monteert	
Rick mijn externe werkzaamheden als dj.

Ook de samenwerking met Michiel Wopereis 
is vanuit Lokalen ontstaan. De simpele 
vraag om te helpen met het voorbereiden 
van de muzikale invulling van een van zijn 
shows, is uitgegroeid tot een volwaardig 
feestconcept waarmee we inmiddels al een 
tienvoud aan optredens hebben verzorgd.

Van eenvoudige vraag naar samenwerking

Lokalen Portret: Pim Adema - dj en eventproducer
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Met Arthur Lurvink ben ik sinds kort een nieuwe muzikale uitdaging aangegaan. Hierin verbreed 
ik mijn muzikale kennis die Arthur met mij deelt waarmee hij tevens onderdeel wordt van een 
podium-act.

Door de samenwerkingen die ik tot dusver ben aangegaan binnen Lokalen en het netwerk 
heb ik met mijn onderneming grote stappen kunnen maken om breder te werk te gaan. Het 
aantal interessante en langlopende projecten groeit en de omzet navenant. Daarnaast heb ik de 
commerciële kant van het ondernemerschap enorm ontwikkeld: van creatief muzikaal kunstenaar 
naar muzikaal conceptdenker en ondernemer. Deze tendens zal zich in de toekomst voortzetten, 
zodat ik mijzelf als ondernemer en artiest nog beter op de kaart kan zetten.

Hoger level

De samenwerkingen met de individuele ondernemers maar ook met Lokalen als collectief heb 
ik als zeer positief ervaren. Voor de toekomst verwacht ik met mijn bijdrage als producent 
Lokalen naar een hoger level te kunnen brengen. Niet alleen het collectief maar zeker ook de 
individuele deelnemers kunnen rekenen op mijn expertise en mijn input. Ik ben hier helemaal 
op mijn plek en zie volop kansen om vanuit Lokalen ook Pim Pam Pompen naar een hoger 
niveau te trekken. De plannen om naar de Randstad te verhuizen, zijn voorlopig in de ijskast 
gezet; samen met mijn vriendin heb ik inmiddels een huis in Lichtenvoorde betrokken.
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SAMENWERKINGEN 
BINNEN LOKALEN

Gedurende de pilotfase zijn al een aantal mooie samenwerkingen ontstaan tussen 
Lokalen-deelnemers onderling. Een greep uit de verschillende projecten.

Michiel Wopereis en Pim Adema leerden 
elkaar kennen binnen Lokalen. Dit resulteerde 
in een artistieke samenwerking waarbij Pim 
als dj van Pim Pam Pompen de muziek 
verzorgt bij de drag queen act van Mary 
Miracle (Michiel’s alter ego). Deze unieke 
theatrale act heeft inmiddels op meerdere 
podia in de Achterhoek gestaan. Rick Mellink 
verzorgde hiervoor de foto- en videografie.

Het Streetart project dat opgestart is door 
Natasja Scharenborg heeft tot resultaat geleid 
dat Dorian Temming en Jolien te Welscher 
hebben bijgedragen aan de kunstwerken in de 
steeg bij De Leest en op het gemeentehuis.

Door Jolien te Welscher gerestaureerde kunst-
stukken worden door Rick Mellink op beeld 
vastgelegd voor documentatie en promotie-
doeleinden.

Natasja en Dyon hebben elkaar binnen de 
muren van Lokalen gevonden en zijn samen 
in combinatie met Geef Lichtenvoorde Kleur 
bezig met projecten om het straatbeeld 
in Lichtenvoorde te voorzien van kunst en 
groen.
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Daar waar Pim Adema voorziet in de muziek-
productie voor video’s van Rick Mellink, vind 
deze wisselwerking plaats waar Pim Adema 
video en fotografie nodig heeft voor de op-
tredens en promotie vanuit zijn onderneming.

Binnen de muren van Lo-
kalen is het muziektheater-
stuk ‘Blinde Funk’ ontstaan 
en heeft het vorm gekre-
gen. Een project waar-
bij Arthur op improviser-
ende wijze bepaalt welke 
muziek Pim draait.

Rick Mellink maakt een videoserie over diverse 
specialismen binnen De Rooij fysiotherapie. 
Annekée doet hiervoor de interviews.

Tijdens het Groenlose evenement City of Taste 
presenteerde Lokalen zich bij de VVV aan de 
Groenlose bevolking. Naast dat de deelnemers 
met de bezoekers over hun werk aan de praat 
gingen, konden ze met Mary Miracle op de foto 
(verzorgd door Rick). Pim Adema was verant-
woordelijk voor de muzikale omlijsting.

Het bestuur van Den Diek heeft aangegeven 
het gebouw nog meer toegankelijk te willen 
maken voor bezoekers. Natasja Scharenborg 
en Annekée Cuppers zijn gevraagd hierin mee 
te denken voor de visuele en auditieve informa-
tievoorziening aan bezoekers. Dit project staat 
nog in de kinderschoenen.
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Na mijn opleiding Conservatie – Restauratie aan de Universiteit van Antwerpen, ben ik 
blijven wonen en werken in België omdat ik ervan uitging dat de Achterhoek mij geen 
werk in de restauratiesector zou kunnen bieden. Toen in 2016 de overheid in België de 

restauratiesubsidies halveerde, verloren veel restauratoren hun baan, waaronder ik. 

Omdat ik al enige tijd de rust en het groen van de Achterhoek miste, besloot ik er weer te gaan 
wonen en de gok te wagen om voor mijzelf te beginnen. Nog geen twee maanden later hoorde ik 
over Arthur’s plannen met de leegstaande Rosvoort-school. Ik besloot te reageren. Mijn beroep 
en terugkomst in de Achterhoek vanuit Antwerpen bleken in het concept te passen. De school 
waar wij ons plan konden opzetten, heeft mijn opstart als zelfstandig ondernemer en als ‘nieuwe’ 
inwoner in de Achterhoek compleet veranderd.

‘Terug naar dé ideale plek voor
MONNIKENWERK’

Lokalen Portret: Jolien te Welscher - restaurator
www.tewelscher.nl
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Vóór Lokalen had ik geen andere optie dan 
thuis te restaureren in een van de slaapkamers 
in de boerderij in Lievelde waar ik woonde. De 
omstandigheden waren verre van ideaal. Er was 
weinig licht en de luchtvochtigheid was veel te 
hoog voor de kunstwerken. Daarbij was het 
geen geschikte plek om klanten te ontvangen, 
kortom het was alles behalve professioneel.

Het huren van een werkruimte in Lichtenvoorde 
was geen optie voor mij. Als startende 
ondernemer	 in	 deze	 specifieke	 sector	 is	
dat onbetaalbaar. Mijn netwerk zat in België 
en nog niet in de Achterhoek, dus het 
opstarten van een onderneming kost dan tijd.

Ik leerde Arthur, Rick en Michiel kennen 
en samen hebben we het plan van Arthur 
op poten gezet. We betrokken deelnemers 
die pasten in het concept van startende 
ondernemers in een creatieve sector die 
toekomst zien in een samenwerkingsverband, 
en graag meer kunst en cultuur onder de 
aandacht willen brengen in Lichtenvoorde.

We kozen ondernemers die veel te geven 
hebben, maar waarbij een opstap ontbrak in 
de vorm van een werkruimte. Het samenzitten 
met andere startende ondernemers die tegen 
dezelfde dingen aanlopen bij de ontwikkeling 
van hun bedrijf, maakt dat je samen sterker 
bent en elkaar vooruit kunt helpen. Juist de 
samenwerking geeft Lokalen kracht. Elkaar 
verder helpen zonder geld, maar met een 
goed gesprek over ondernemen en projecten, 
of door middel van het uitlenen van diensten.

In tegenstelling tot in mijn slaapkamer thuis, 
kan ik in Lokalen met trots mijn klanten 
ontvangen en laten zien wat Lokalen nog meer 
aan creatieve ondernemers te bieden heeft.

Het werken kan ik hier in alle rust door de ruimte 
en het licht die ik hier heb gekregen. In de 
gezellige	koffiepauzes	bespreken	wij	vaak	onze	
gezamenlijke kunstprojecten. Omdat wij met 
Lokalen samen zoveel projecten en exposities 
organiseren, elkaars netwerk delen en nieuwe 
bezoekers aantrekken, levert dat vaak weer 
nieuwe ideeën en projecten op voor zowel 
Lichtenvoorde alsook eigen ondernemingen.
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Hall of Fame
Lokalen

Sinds de start in maart 2016 heeft Lokalen al flink van zich laten horen. Er 
verschenen al zo’n 50 publicaties in diverse media over de individuele deelnemers 

of over Lokalen als collectief. Ook de presentaties van de gastkunstenaars 
hebben indirect voor veel publiciteit in de lokale media gezorgd. 

Naast de eigen website www.lokalen.info is er een facebookpagina en een instagram-
account waarop het wel en wee van Lokalen en zijn ondernemers gevolgd kan worden. 

Bij Lokalen zelf is er een Wall of Fame waarop alle geprinte media ingelijst te zien is. 
Regelmatig moet er weer een stuk muur worden vrijgemaakt voor nieuwe publicaties!
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Artikelen met dank aan: Achterhoek Nieuws, AIM Magazine
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‘BOUWEN AAN DE IDENTITEIT VAN 
OOST GELRE, DAAR WIL IK MIJN 
STEENTJE AAN BIJDRAGEN’

Daar zat ik dan, een jaar geleden. Ik had mijn baan opgezegd om me volledig te kunnen 
richten op mijn eigen tekstbureau Pen & Papier. Alle tijd om klanten te zoeken, mijn netwerk 
verder uit te breiden en steengoede teksten te schrijven. Maar viel dat even tegen. Hoewel 
ik in mijn oude baan op kantoor soms hevig verlangde naar rust om mij heen om goed na te 
kunnen denken, vlogen de stilte en de eenzaamheid van het werken op een zolderkamertje 
mij bij vlagen bij de strot. Er moest iets gebeuren. Ik zag niet alleen mijzelf steeds verder 
richting een ‘depressieve’ afgrond drijven maar ook mijn onderneming begon onder de 
situatie te lijden.

Ik kende Lokalen-ondernemer Jolien te Welscher al van een cursus die we samen al 
eens doorlopen hadden. Onder een bijpraat-borrel stortte ik mijn hart bij haar uit. Jolien 
herkende mijn situatie direct, immers had zij als startende ondernemer in het zelfde 
schuitje gezeten. “Wat jij nodig hebt, is een plek voor jezelf” reageerde ze. Voor ik het wist, 
had	 ze	 een	 flexplek	 voor	 me	 geregeld	 en	 zo	 kwam	 ik	 in	 oktober	 2017	 bij	 Lokalen	 terecht.	

Inmiddels ben ik een jaar verder en heb een volwaardige positie weten te bemachtigen bij 
Lokalen. Ik ben er enorm trots op onderdeel te zijn van deze unieke pilot van gemeente Oost 
Gelre. Niet alleen kreeg ik een werkplek waar ik in alle rust kon schrijven maar ik kreeg ook 
‘collega’s’ die zorgden voor de broodnodige gezelligheid en morele ondersteuning als ik even 

Lokalen Portret: Annekée Cuppers - teksschrijver en interviewer
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vast zat. Daarnaast maakte ik dankbaar gebruik van 
hun netwerken en kon ik ook hen hierin verder helpen. 

Er volgde een periode van uitproberen, zoeken naar 
het beste format. Ik schreef onder andere teksten 
voor websites, folders, krantenartikelen, advertorials, 
e-books, persberichten. Het plezier in deze opdrachten 
was wisselend, net als de verdiensten. Toch hielp deze 
periode mij om steeds duidelijker te krijgen waar ik 
nu echt blij van word en dat bleek het interviewen te 
zijn. Persoonlijk met mensen in gesprek gaan over hun 
leven, hun passies en de obstakels die ze onderweg 
tegenkomen voelt voor mij niet als werk. Goed luisteren, 
analyseren wat de rode draad is in het verhaal en dat 
verwerken in een artikel waar mensen zich in herkennen 
en waarvan ze met trots kunnen zeggen: dat ben ik! 

Sinds februari heb ik er weer een baan bij. Een van mijn 
opdrachtgevers vroeg mij te komen werken als redacteur voor onze plaatselijke krant. Hoewel ik 
in eerste instantie de boot afhield, ik wilde beslist niet weer in een kantoorsleur terecht komen, 
heb ik uiteindelijk toch toegezegd. Nu combineer ik in alle vrijheid mijn eigen onderneming 
met een deeltijdbaan. Dat gaat erg goed omdat beide werelden veel raakvlakken hebben en 
elkaar kunnen versterken. Door de combi met mijn baan als redacteur van de Elna krijg ik, in 
een gemeente met enorm veel sportverenigingen, de kans een ander geluid te laten horen en 
meer aandacht te creëren voor lokale kunst en cultuur. De pilot Lokalen draagt hier enorm aan 
bij omdat kunst, cultuur, netwerken en samenwerken hier samenkomen. Maar ook de krant 
profiteert	 van	deze	wisselwerking.	Door	mijn	 plek	 bij	 Lokalen	ben	 ik	 goed	op	de	 hoogte	 van	
wat er speelt op de verschillende gebieden zoals kunst, cultuur, duurzaamheid en evenementen. 
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Voor mij persoonlijk heeft deze pilot bevestigd 
dat social design mij goed ligt. De functie van een 
verouderd gebouw veranderen naar een innovatie 
hub waar jonge, creatieve ondernemers zich kunnen 
vestigen bleek een geweldige uitdaging.  Een plek 
waar ondernemers letterlijk de ruimte krijgen om te 
investeren in zichzelf omdat de kosten relatief laag 
zijn.Tegelijkertijd bood het project kansen tegen 
krimp en leegstand. Ik ging gesprekken hierover 
voeren bij gemeentelijke instanties en creëerde 

Oud-deelnemer 

Arthur Lurvink

enthousiasme bij  anderen over het belang van dit social design project. Bij Lokalen was deze 
kring niet groot en heel direct. Dit heeft mij een helder gevoel gegeven dat hier mijn kracht ligt.

Van te voren had ik mij niet kunnen bedenken dat Lokalen zo’n succes zou worden. Nu ik de 
Achterhoek voor de liefde ga verlaten, kan ik met een enorm goed gevoel terugkijken op mijn tijd 
bij Lokalen. De mensen, de plek en wat het kan brengen voor de toekomst. Het is raar hoe het 
leven kan lopen en dingen gaan zoals ze gaan. Maar het is voor mij tijd om verder te gaan. Er 
staan nieuwe projecten te wachten en ik geef graag het stokje door aan nieuwe lokalen.

Mij is gevraagd om ook een kort stukje te tikken over 
mijn tijd bij Lokalen. Die was kort en had krachtiger 
gekund, maar het was bovenal waardevol. In het 
voorjaar van 2017 werd ik gevraagd voor Lokalen. 
Arthur en Michiel waren op zoek naar iemand die 
Lokalen kon versterken op communicatiegebied. Of 
ik die plek zou willen invullen. Enthousiast ging ik aan 
boord en ik mocht twee dagen later al als voltallig 
deelnemer	bij	de	officiële	opening	zijn.	Niet	veel	later	
veranderde er veel in mijn persoonlijke leven en kon 
ik me voor mijn gevoel niet voldoende inzetten voor 

Oud-deelnemer

Nienke penterman

mijn bedrijf en voor Lokalen. Dus ik besloot na een half jaar om mijn lokaal door te geven aan 
iemand anders. 

Ook al was het kort, ik ben wel heel trots dat ik er deel van heb mogen uitmaken. Alle deelnemers 
van Lokalen doen individueel, maar vooral ook samen, zoveel mooie dingen! Momenteel zet ik 
mijn bedrijf vanuit huis voort, maar ik blijf Lokalen op de voet volgen en ik kom nog regelmatig 
langs	voor	een	bakkie	koffie	of	om	even	te	sparren	met	iemand.	Dat	hoop	ik	nog	lang	te	mogen	
blijven doen!
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'Op ontdekkingsreis bij Lokalen'
Toen Arthur Lurvink mij vertelde over zijn idee voor 
een werkplek voor creatieve ondernemers was ik 
gelijk enthousiast. Fantastisch om deze plek samen 
met Arthur, Jolien en Rick op te zetten. Ook de naam 
was snel gekozen; 'Lokalen', refererend aan onze 
ruimtes en het feit dat wij allemaal uit de buurt komen.  
Als coördinator en secretaris van de organisatie 
kon ik echt mijn ei kwijt, veel organisatorische- en 
regelzaken en een stuk coaching van de deelnemers. 
Dat laatste motiveerde mij om zelfs een opleiding 

Oud-deelnemer

Michiel wopereis

tot loopbaancoach te gaan volgen. Om vervolgens te starten met een eigen onderneming gericht 
op het begeleiden en adviseren van instanties en LHBTI-ers in de regio, allemaal vanuit mijn eigen 
ruimte bij Lokalen! 

De deelnemers van Lokalen hebben mij vaak op weg geholpen, en ik kon bij hen terecht met 
mijn vraagstukken. De samenwerking met de mensen bij Lokalen was open en prettig, het voelde 
een beetje  beetje als familie. Met veel deelnemers ben ik ook bevriend geraakt. Dit werkt heel 
prettig samen! Op advies van de deelnemers ben ik mijn creatieve hobbies ook onder gaan 
brengen bij Lokalen. Ik geef creatieve workshops vanuit mijn onderneming foamworkshop.nl en 
daarnaast ben ik dragqueen-artiest. Als mijn alterego Mary Miracle treed ik op door het hele 
land	met	shows	of	randprogrammering	op	festivals.	Een	fijne	samenwerking	is	met	Pim	Adema,	
hij verzorgt inmiddels de producties van onze optredens. Door projecten vanuit Lokalen of mijn 
eigen ondernemingen kwam ik (weer) in aanraking met het onderwijs. Dit heeft mij gemotiveerd 
uiteindelijk weer voor het onderwijs te kiezen.  

Lokalen	heeft	mij	 letterlijk	en	figuurlijk	de	ruimte	geboden	waar	 ik	mijzelf	opnieuw	heb	kunnen	
uitvinden en ontdekken. 
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Lokalen? 
Daar vinden we wat van!

Van een afstand mag ik de verrichtingen van de jonge mensen in Lokalen volgen. Dit soort 
initiatieven is mijn ogen precies wat de Achterhoek nodig heeft. Creatieve en ambitieuze 
jongeren uit de regio een plek bieden waar ze tot bloei kunnen komen. Startende ondernemers, 
kunstenaars, ambachtslieden en andere mensen die iets willen creëren, maar misschien niet zo 
goed in een hokje te plaatsen zijn, kunnen hier voor een lage huur lekker aan het werk gaan en 
elkaar inspireren en helpen. 

De pragmatische benadering spreekt me ook aan; een school staat leeg en we willen een goed 
klimaat scheppen voor jongeren die iets bij willen dragen en van elkaar leren; 1 + 1 = 2. Ik heb 
Lokalen ook mogen bezoeken als organisator van de Groene Anpakkersbijeenkomst en was echt 
onder de indruk van de positieve vibe die hier hangt. Met goede ideeën kunnen we bijdragen aan 
een vitale Achterhoek in de toekomst. En met goede mensen die ‘an willen pakken’ helemaal. De 
Zwarte Crossen van de toekomst en nog veel betere ideeën, worden op dit soort broedplekken 
verzonnen en dat juich ik zeer toe!

Gijs Jolink, mede-eigenaar van de Feestfabriek, Alles Komt Goed BV.

Wij vullen elkaar aan! Waar Den Diek gericht is op sociale en culturele activiteiten, is Lokalen een 
meerwaarde voor Lichtenvoorde op kunstzinnig vlak. Wij zien Lokalen als sparringpartner, zij 
helpen ons anders naar Den Diek te kijken, te vernieuwen en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan 
de street art op de buitenmuur, dit geeft ons pand kleur en trekt mensen naar binnen. En lokaal 
1, daarbij is goed gekeken naar het doel van het lokaal en het gebruik ervan, hierop heeft Natasja 
Scharenborg perfect ingespeeld. Maar ook het informatiebord in de voortuin, Dyon Temming 
luisterde naar onze ideeën en wist deze te verwerken in een bord dat bij Den Diek past. Deze 
samenwerking willen we graag verder verkennen en uitbreiden. Bijvoorbeeld deelnemers van KVT 
of de fotoclub die samen kunnen werken bij Lokalen. Het meedenken van Lokalen bij Den Diek 
over toepassing en verspreiding van onze visie of een expositie bij Den Diek van Lokalen. We 
hebben raakvlakken waarin we elkaar kunnen versterken!

Jolien Weevers - voorzitter stichting Den Diek

 

'Lokalen bewijst recht van bestaan overduidelijk'

Mij is gevraagd mijn inschatting van de meerwaarde van Lokalen op papier te zetten. Ik doe dit 
graag. Als adviseur Kunst & Samenleving bij Cultuurmij Oost in Arnhem, de provinciale instelling 
voor ondersteuning van kunst en cultuur. En als oud-directeur van de stichting Pak An, opgericht 
door Zwarte Cross en Grolsch, om iedereen met een goed idee voor de leefbaarheid in de 
Achterhoek te helpen. Vanuit beide functies heb ik vaak en altijd goed met Lokalen samengewerkt. 
En ik heb binnen beide netwerken gezien en gehoord wat Lokalen zoal positief teweegbrengt. 
Op de eerste plaats is het voor mij evident dat creativiteit datgene is wat de Achterhoek verder 
zal brengen in de toekomst. Dat is het onderscheidend vermogen. Het is geweldig dat lokale, 

TESTIMONIALS VAN HET LOKALEN NETWERK
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creatieve professionals kennis en expertise elders vergaren, om dit vervolgens in een krachtig 
gebundelde vorm aan de regio terug te geven. 

Ten tweede staat Lokalen op zeer laagdrempelige wijze midden in de samenleving en wordt 
telkens weer de verbinding gevonden met andere domeinen en blijkt dat 1 +1 wel degelijk 3 kan 
zijn. Als derde en afsluitend dient Lokalen als een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten 
in de regio. Het is als lokale overheid uitstekend besteed budget om leegstaande bebouwing op 
dergelijke wijze te herbestemmen. 

drs. Johan Godschalk

'Een must voor kunstminnend Lichtenvoorde'

De ondernemers van Lokalen en de ontwerpers van het Lichtenvoordse Bloemencorso hebben, 
wat mij betreft, veel gemeen. Ze delen de creativiteit, ze maken deel uit van een onderneming (het 
ontwerpen en laten bouwen van een corsowagen), ze zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing 
en ze zijn bovenal gepassioneerd. Vanuit de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde voelden we 
ons dan ook vanaf het ontstaan van Lokalen verbonden met de diverse kunstenaars. Lokalen is 
een prachtige plek waar de ondernemers elkaar, ieder vanuit hun eigen werkveld, inspireren. Een 
plek waar ze hun creatieve denkkracht kunnen bundelen en uitwisselen. 

Het ter beschikking stellen van deze basisschool door de gemeente was voor mij ook een 
geweldige geste naar de creatieve ondernemers. Hiermee laat de gemeente zien dat zij kunst en 
creativiteit in Oost Gelre belangrijk vinden. Ik heb Lokalen inmiddels vele malen mogen bezoeken 
en	daarbij	steeds	ervaren	hoe	belangrijk	het	 is	om	deze	ruimte,	zowel	 letterlijk	als	figuurlijk,	te	
krijgen om creatief te kunnen ondernemen.  Ik wens de kunstenaars van de Lokalen alle goeds 
toe voor de toekomst. 

Herman ter Haar - voorzitter Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde

‘Goed dat je er bent’ waren de eerste woorden die ik hoorde toen ik begon met mijn residentie in 
juni dit jaar. Dit waren niet alleen woorden; ik heb het daadwerkelijk gevoeld. Ik heb mij de hele 
residentie-periode welkom gevoeld en ik voelde de ruimte en rust om nieuwe dingen te maken. Er 
is	altijd	wel	even	tijd	voor	een	kop	koffie	en	een	praatje	en	men	laat	elkaar	ook	vrij	om	lekker	aan	
het werk te gaan. Ik heb mijn periode bij Lokalen ervaren als heel productief en toch ontspannen. 
Ik wil heel graag nog een keer terugkomen.

Nancy de Graaf - autonoom beeldend kunstenaar
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Projecten op de Plank 
Lokalen bruist van de toffe ideeën! Voor de komende maanden 

staan er al weer verrassende projecten op de plank.

Kunsthameren voor cultuur

Op 18 november vindt er bij Lokalen een kunstveiling plaats van overtollige 
werken uit het kunstdepot van gemeente Oost Gelre. De opbrengst hiervan 

gaat naar culturele projecten in de gemeente.

Artist in Residence

In de maand december is Joan Ederveen als kunstenaar te gast bij Lokalen.
Tevens staan er voor 2019 al weer nieuwe AiR's op de planning.

Portretserie nieuwkomers ‘Close-up’

Rick Mellink en Annekée Cuppers brengen de verhalen van nieuwkomers 
in Oost Gelre letterlijk heel dichtbij. 

'Geef Lichtenvoorde Kleur'

Natasja en Dyon (en nog twee creatievelingen) willen binnenkort in het 
centrum een voorzichtige start maken, laat je verrassen.

Kunstdaten

In navolging van het kunstdaten tijdens de Pak An-dag in juli is er op 
25 november opnieuw een evenement. Hierbij krijgen geïnteresseerden 
de mogelijkheid vrijblijvend kunst te beleven bij de Radstake. Deze opzet 

helpt lokale kunstenaars in contact te brengen met potentiële kopers.
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Ik ben Chris Dorresteijn, en met veel trots mag ik mijzelf sinds eind oktober één van de 
deelnemers van Lokalen noemen. Onder de naam Festiworks ben ik sinds een jaar bezig als 
zelfstandig eventmanager en doe veel werkzaamheden voor verschillende festivalorganisatoren 
en -leveranciers. In het evenementenseizoen hou ik me vooral bezig met vergunningen, veiligheid, 
mobiliteit, connectiviteit en betaalsystemen op verschillende evenementen zoals Koningsdag, 
bevrijdingsfestivals, Lowlands en Zwarte Cross. 

Helaas lukt het niet altijd om volledig mijn agenda te vullen, vooral in de winter is het aanbod 
aanzienlijk	 minder.	 Om	 dit	 gat	 op	 te	 vullen	 wil	 ik	 mijn	 hobby	 ‘grafisch	 vormgeving’	 meer	
gaan oppakken en mezelf hierin ontwikkelen. Binnen Lokalen heb ik naast mijn bestaande 
werkzaamheden	 hiervoor	 de	 ruimte	 en	 de	 tijd.	 Ik	 hoop	 dan	 ook	 uiteindelijk	 meer	 grafische	
opdrachten te gaan doen. Zo ben ik nu bezig met het ontwerpen van een logo en het opzetten 
van een website voor Lokalen-deelneemster Jolien te Welscher. Samen met haar creëer ik een 
huisstijl, passend bij haar onderneming. Ik probeer hiervoor mezelf zoveel mogelijk in te leven in de 
klant om uiteindelijk het gewenste resultaat te bepalen. Ik denk dat ik met mijn brede achtergrond 
en kennis op het gebied van evenementen en vormgeving een goede bijdrage kan leveren aan de 
toekomst van Lokalen. Ik kijk dan ook met veel enthousiasme uit naar de toekomst.

MARTIJN KOOLMEESCHRIS DORRESTEIJN

Mijn naam is Martijn Koolmees, 29 jaar, geboren en getogen te Lichtenvoorde. Onder de naam 
Koolmees Photography heb ik mij gespecialiseerd in evenementen, vastgoed, (bedrijfs) reportages 
en interactieve 360 graden panorama’s. 

Ik ben bezig met het opzetten van ExclusiveView. Een idee dat ik al een tijdje had maar niet aan 
toe	kwam	doordat	ik	altijd	druk	was	met	ander	fotografie	werk.	De	laatste	tijd	kwam	er	iets	meer	
tijd vrij en kon ik er eindelijk eens aan beginnen. ExclusiveView is een nieuw idee van mij om 
me	meer	te	richten	op	360	graden	fotografie	en	interactieve	panorama’s,	eigenlijk	net	zoiets	als	
Google	Street	View,	maar	dan	binnen	bij	hotels,	restaurants,	winkels	etc.	360	graden	fotografie	
heeft me altijd ontzettend geïnteresseerd omdat het zo interactief is, het eindeloze mogelijkheden 
geeft en het destijds een nieuwe techniek was.

Ik heb mij aangemeld bij Lokalen omdat het mij mooi lijkt om met andere ondernemers en 
creatievelingen elkaar te kunnen inspireren en te motiveren. Ik heb nooit buitenshuis gewerkt 
en ben erg nieuwsgierig hoe het is om daadwerkelijk op een kantoor te werken, omgeven met 
andere gedreven mensen.

F R I S  E N  F R U I T I G :  N I E U W  B I J  L O K A L E N
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Tien jaar na de start van de pilot heeft 
Lokalen zich ontwikkeld tot het een bolwerk 
van kunst, design en cultuur met de basis 
in Oost Gelre. Lokalen is geen plek meer 
maar een begrip. Meerdere gemeenten in de 
Achterhoek hebben ingezet op omgaan met 
leegstand naar dit Oost Gelrese voorbeeld: van 
leegstand naar een samenwerkingscollectief 
en creatieve bedrijvigheid. Op veel plekken in 
de regio werken jonge designers, schrijvers, 
kunstenaars en andere creatieve ondernemers 
aan hun projecten. Er is een netwerk ontstaan 
van creatieve ondernemers in de Achterhoek, 
maar ook daarbuiten. Zelfs over de grens naar 
Duitsland lopen connecties. Met stichting 
Lokalen als de spin in het web, ondersteund 

door de gevestigde ondernemers die ooit zijn 
gestart via Lokalen en de gemeenten in de 
grensregio. 

Dit is onze visie op de lange termijn. In 
samenwerking met de gemeente Oost Gelre 
bouwen aan een model van opstarten, 
ontwikkelen, expert worden en doorstromen. Zo 
zorgen we voor meer bedrijvigheid, vergroten 
we de zichtbaarheid van kunst, cultuur en 
design en bouwen op die manier mee aan de 
identiteit, het imago en de leefbaarheid van 
Oost Gelre en de Achterhoek.

Wij zijn ambitieus in onze plannen en zetten ons 
persoonlijk in voor de realisatie van deze ideeën; 
een metropool van creatieve ondernemers in 
de Achterhoek. Ter illustratie trekken wij hier 
de parallel naar een school. Een school waar je 
kunt leren ondernemen. Stichting Lokalen helpt 
startende ondernemers zich te ontwikkelen met 

Lokalen in de toekomst 
een inspirerend voorbeeld voor de regio

We nemen je mee naar 
het jaar 2026. 

JE HEBT DE WENS OM 
TE ONDERNEMEN

BASISSCHOOL: 
JE ONTDEKT HET 
ONDERNEMERSCHAP

UNIVERSITEIT: JE 
BENT EXPERT IN JE 
VAKGEBIED 

MIDDELBARE SCHOOL: 
JE BEDRIJF ONTWIKKELT 
ZICH
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workshops van experts, brainstormsessies, 
interne samenwerkingen, netwerkavonden 
en exposities. Er zijn diverse locaties waar 
doorstroom van ondernemers mogelijk is. 

De Basisschool: de eerste periode van 
het bedrijf. Naast het werken aan de eigen 
onderneming werkt de ondernemer aan het 
vergroten van het netwerk van Lokalen en het 
zichtbaar maken van kunst, design en cultuur 
in deze regio. Na de opstartperiode heeft de 
ondernemer enigszins naam gemaakt en zichzelf 
kunnen	 profileren.	 De	 onderneming	 groeit	 uit	
naar De Middelbare school. In deze fase is de 
onderneming serieuze business geworden. Er 
is behoefte aan nieuwe samenwerkingen of 
bijvoorbeeld personeel. Met de projecten die 
deze ondernemers ontwikkelen, zetten zij Oost 
Gelre en Lokalen verder op de kaart. Daarna 
volgt de Universiteit. Bedrijven zijn volwassen 
geworden en de ondernemer heeft zich 
ontwikkeld tot expert binnen diens vakgebied 
en helpt nu andere ondernemers te groeien 
binnen het concept Lokalen.

Dat is onze visie voor Lokalen voor de toekomst. 
Wij willen graag in samenwerking met de 
gemeente Oost Gelre op een eigentijdse manier 
werken aan het op de kaart zetten van kunst, 
design en cultuur met als thema’s toerisme, 
educatie, krimp, jongeren en identiteit. Zo zetten 
we met zijn allen een inspirerend en innovatief 
voorbeeld neer voor duurzame ontwikkelingen 
op het platteland die de leefbaarheid ten goede 
komen. 

Het goede leven in de Achterhoek, 
gekenmerkt door natuur en rust, creativiteit 
en bedrijvigheid. En daar worden we allemaal 
beter van. 
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Colofon

Dit magazine is mede tot stand gekomen door:

“Ik lever een kleine bijdrage in de vorm 
van vrijwillige huishoudelijk hulp maar 
ik geniet iedere week als ik zie hoe 
iedereen druk is in zijn ‘Lokaal’. Een 
plek die dynamiek en werklust uitstraalt 
maar ook gezelligheid geeft.” 

- Hannie Lurvink

“Wanneer ik bij ‘Lokalen’ binnenkom, 
voel ik een zinderende energie op mij 
af komen. Hier gebeurt iets, iets unieks 
en dat moet zo blijven. Een geweldig 
visitekaartje waar we trots op mogen 

zijn.” 

- Martin Lurvink.

Lokalen – ruimte voor creatief ondernemen
Een werkplek waar lokale ondernemers hun creatieve denkkracht bundelen, uitwisselen en 
benutten. Waar we nieuwe ideeën uitbroeden en iedere dag bijleren om expert te worden in ons 
vakgebied. Waar we de ruimte krijgen om samen te werken aan maatschappelijke en culturele 
vraagstukken die we omzetten naar praktische oplossingen en verrassende resultaten. Maar waar 
we vooral ook de ruimte krijgen om te leren van onze fouten en onze individuele ondernemingen 

verder te professionaliseren. 

Ruimte om creatief te ondernemen, dat is Lokalen.
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