
Projectplan ‘Kerstfeest met FC Twente 2022’

Euregionale samenzang in kerstsfeer in december 2022.

Alle Menschen werden Brüder in de Grolsch Veste

Inleiding
Verbondenheid en solidariteit zijn waarden die FC Twente actief uitdraagt. De 
maatschappelijke foundation ‘FC Twente, scoren in de wijk’ maakt dit ook al jaren waar 
met heel uiteenlopende projecten. Het gevoel van verbondenheid komt op 
indrukwekkende wijze tot uiting tijdens de thuiswedstrijden van FC Twente in een 
kolkende, volgepakte Grolsch Veste. Dan blijkt ook, dat zingen bijdraagt aan 
saamhorigheid en solidariteit. Die sfeer, dat gevoel willen we creëren met een groots 
opgezet samenzang-evenement in een periode van het jaar dat mensen daar het meest 
behoefte aan hebben (zeker na een jaar van onderlinge afstand door het corona-virus!): de 
donkere dagen voor kerst 2022.
Het is niet alleen de coronapandemie, ook de enorme gevolgen van de oorlog in Europa 
laten zien dat vrede het hoogste goed is. Samen met vluchtelingen uit Oekraïne willen we 
onze verbondenheid uitdragen.

Kerst 2022
De samenzang in de Grolsch Veste vindt plaats in de weken voorafgaand aan kerst 2022. 
Het stadion in Enschede kan maximaal 30.000 mensen herbergen, Oekraïense vluchtelingen 
en burgers afkomstig uit de Euregio (dus ook uit het Duitse achterland) zijn van harte 
welkom.
Daarnaast wordt het wordt het een laagdrempelig evenement, waarbij het streven is ook 
mensen (gezinnen) naar het stadion te trekken die er nog nooit zijn geweest.

Duits voorbeeld
De samenzang wordt opgezet naar Duits voorbeeld, waar het ‘Weihnachtssingen’ in het 
stadion van een betaald-voetbalclub (zoals Borussia Dortmund) is uitgegroeid tot een 
jaarlijkse traditie. Deze evenementen zijn bijzonder succesvol en trekken volle stadions. 
Op basis hiervan mogen we ervan uitgaan dat een dergelijk evenement, met FC Twente als 
trekker, zal slagen. Te meer daar bekende artiesten zullen meedoen aan het 
gevarieerde programma van de samenzang.   
    



Organisatie
Er is inmiddels een werkgroep gevormd, die met name de organisatie van de samenzang 
voorbereidt. 
FC Twente en de Schouwburg Hengelo zullen als trekkers van deze kerst-samenzang 
fungeren. De directeur van Schouwburg Hengelo heeft aangegeven de helft van een 
eventueel financieel tekort voor zijn rekening te willen nemen.
Verder is de Euregio betrokken bij het evenement en vindt ondersteuning plaats door de 
Stichting SSO, Stichting FC Twente, scoren in de wijk en het nieuwe mediaplatform TKKR. 
Het ligt in de bedoeling om meer organisaties te verbinden aan het evenement.

Europese week
Voorafgaand aan de kerst-samenzang  in de Grolsch Veste zal een Europese Week worden 
gehouden. Tijdens deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd met als doel de 
belangstelling voor de Europese Unie te stimuleren en het belang ervan te onderstrepen. 
Het is van groot maatschappelijk belang dat continu gewerkt wordt aan versterking 
van het draagvlak voor de Europese Unie. En dus dat burgers uit alle geledingen 
van de samenleving de middelen krijgen aangereikt, die hen in staat stellen het 
belang en het nut te zien van de Europese gemeenschap. Burgers uit allerlei 
landen tonen zich binnen de Europese Unie solidair, maar deze solidariteit 
houdt niet bij de grenzen op. Solidariteit is nodig met kwetsbare burgers en in 
het bijzonder met vluchtelingen. Tijdens de Europese week zal vooral de focus 
gericht zijn op vluchtelingen uit de Oekraïne.

De Europese Week vindt, bij wijze van experiment, de eerste keer plaats in twee 
gemeenten in de regio Twente. Is dit een succes, dan wordt ernaar gestreefd om ook 
Duitse (partner)gemeenten een rol te laten spelen. 

Frans Timmermans
Als geen ander past Frans Timmermans bij een Europees evenement dat gericht is op 
bevordering van sociale cohesie tussen burgers en gemeenschappen. Dat is ook de reden 
hem uit te nodigen tijdens de kerst-samenzang in de Grolsch Veste een toespraak te 
houden waarin het belang van de eenwording van Europa centraal staat.

Participerende organisaties
- Regio Twente
- Deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen
- Business geledingen FC Twente
- Bedrijfsleven regio Twente
- Vluchtelingenorganisatie
- Euregio
- Europese Unie

-


