
WERKPLAN DE KNEEP 2022 
 
Het jaar 2022 start zoals het jaar 2021 is geëindigd: zwaar onder invloed van corona. Dat betekent 
dat de mogelijkheden voor de eerste maanden beperkt zijn. Zo heeft de werkgroep die het 
“Taalfestijn aan de Maas” ter gelegenheid van de Boekenweek in april 2022 gaat voorbereiden, 
zichzelf on hold gezet. Voor eind januari is het moment bepaald om te bezien of deze activiteit 
doorgaat. Het is aan het begin van het jaar een voorbeeld van een nog onzekere periode. 
In de vergadering van de Stuurgroep van 31 maart 2022 is besloten om de bouwstenen van het 
werkplan kritisch te bekijken  op nut, noodzaak en haalbaarheid. 
 

1. Stuurgroep - bestuur 
Uitbreiding Stuurgroep 
Fondsenwerving 
In augustus moeten Gert Zegers en Henny Frederix herbenoemd worden 
Protocol ontwerpen voor email accounts 
Dit blijft in het werkplan staan. 
 

2. Sociëteitsavonden 
Na de coronaperiode wordt dit weer opgepakt. Het streven is per kwartaal een activiteit te 
organiseren met als doel meer onderlinge betrokkenheid én betrokkenheid bij De Kneep. Het is de 
bedoeling deze sociëteitsavonden op een of twee vaste locaties te organiseren.  
 

3. Sociëteitsavonden regioschrijvers 
Kennismaking met schrijvers uit de regio en interactie met het lezerspubliek. Twee of drie avonden in 
2022 organiseren, zo mogelijk via contacten met sociëteiten en serviceclubs. 
Eerste avond: Vertellis i.s.m. Sociëteit Boxmeer 4 april 
 

4. Ondersteuning boekpresentaties 
 Aandacht voor nieuwe boeken van regioschrijvers via de Nieuwsbrief van De Kneep. 
 

5. KwarTAALdichter 
De werkgroep DWARS, aangevuld met de directeur van BiblioPlus benoemt ieder kwartaal een 
nieuwe kwarTAALdichter. Deze kwarTAALdichter maakt in zijn/haar kwartaal zeker drie gedichten 
naar een bepaald thema. Via publicaties in de lokale media worden liefhebbers van poëzie 
uitgedaagd ook een gedicht in te sturen over dit thema. 
In het eerste kwartaal : Karin Wildenberg uit Cuijk 
In het tweede kwartaal: Peter Verstraten uit Mill 
 

6. Taal aan de Maas 2022 
Vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar het weekend van 10-11 september. Programma in 
een aangepaste vorm (Cuijkse kermis). Tijdens de Boekenweek van 2023 vindt er weer een ‘normale’ 
Taal aan de Maas editie plaats. 
 

7. Taal aan de Maas / Maasduinen 
Promotie en uitdaging van lokaal talent uit de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. 
Nog niet bekend of dit in 2022 plaats zal gaan vinden. 
 

8. Uitgave ‘Literair adieu’ 
De opbrengsten van de vijf evenementen in het kader van het project ‘Talen naar eenheid’ bij 
gelegenheid van het opgaan van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint 
Anthonis in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn gebundeld in een mooie Kneep-uitgave.  



De presentatie van het boek Zwaaien bij vaarwel heeft in maart 2022 plaatsgevonden. 
 

9. KneepTAALroute 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 2023. 
 

10. Literaire ontmoetingen 
Presentatie en promotie van schrijvers uit de regio. Op 12 april Bart Chabot en Monica Boschman. 
Voor het theaterseizoen 2022-2023 worden in samenwerking met de Schouwburg en BiblioPlus weer 
vier literaire ontmoetingen ingepland. 
 

11. Schijt aan de grens 
De werkgroep DWARS wil enkele schrijvers de kans geven zich met het thema van het festival 
Grenzeloos Verlangen te presenteren. Zij willen ook de kwarTAALdichter hier een podium bieden. 
 

12. Viering vijf jaar De Kneep 
De werkgroep DWARS wordt gevraagd om aan dit jubileum tijdens een sociëteitsavond in september 
aandacht te geven. 
 

13. Dichter aan de lijn 
Vanwege de geringe belangstelling in 2021 wordt dit onderdeel geschrapt. 
 

14. Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is van 5 tot 16 oktober 2022. Indien mogelijk zou de werkgroep DWARS 
kunnen bezien hoe De Kneep hierbij aan kan sluiten. 
 

15. Nieuwsbrieven en website 
Betrokkenen en geïnteresseerden worden via de Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe 
activiteiten. De Nieuwsbrieven verschijnen in principe per kwartaal. De website dient als continu 
communicatiemiddel en informatiebron. Het goed hosten en inhoudelijk bijhouden ervan is van 
groot belang. 
 

16. Profielen 
Van ongeveer de helft van de geregistreerde schrijvers is inmiddels een profiel verschenen. In 2022 
zullen de overige schrijvers nog benaderd worden en zal een eerste update worden uitgevoerd. 
 

17. Podcast 
In 2022 worden weer diverse regioschrijvers geïnterviewd. 
 

18. Creo Aperativo 
Dit onderdeel wordt geschrapt. 
 

19. Samenwerking 
Het profileren van De Kneep en het versterken van het cultureel draagvlak in het Land van Cuijk en 
Maasduinen. Dit gebeurt nu voornamelijk in samenwerking met de Schouwburg en BiblioPlus.  
In het najaar 2021, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van de Initiatiefgroep Kunst & Cultuur 
Land van Cuijk. We hebben daarvoor een voorzet gedaan in de vorm van een ‘manifest’ over de plek 
en betekenis van de cultuur in de samenleving, in het bijzonder waar het gaat om de vijf gemeenten 
te laten ‘samengroeien’. We zetten onze deelname in 2022 voort en zullen, indien de politiek 
daarvoor ruimte biedt actief bijdragen aan het toekomstig cultureel niveau en leven. 
 


