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inhoudsopgave
“Na de uitvaart van mijn oma in 2007, kwam een medewerker van de
uitvaartonderneming het grafmonument bespreken. Mijn moeder was
op de hoogte van mijn lang gekoesterde wens om in de uitvaartbranche
te werken en trok de stoute schoenen aan: zij regelde dat ik een aantal
dagen mocht meelopen in de verzorging. Voor mij, als jonge jongen,
afkomstig van het woonwagenkamp was het een droom die uitkwam:
ik was destijds zelfstandig kok, maar wilde heel graag iets gaan doen
waarin ik écht iets voor een ander kon betekenen.
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Nu, ruim 12 jaar later, ben ik ‘hoofd overledenenverzorger’ bij Van Deursen Uitvaartverzorging. Nog steeds voer ik mijn vak met passie en vol
overgave uit. Ik zie het als een roeping: vanuit mijn christelijk geloof ben
ik ervan overtuigd dat het hier op aarde niet eindigt; het leven zet zich
voort. Zo probeer ik iedere overledene een zo goed mogelijke overgang
te geven naar het hiernamaals.”

“Ik verzorg iedere overledene alsof het
een van mijn eigen naasten is.”
“Ik verzorg iedere overledene alsof het een van mijn eigen naasten is.
Als ik iemand vanuit die visie verzorg en opbaar, dan weet ik dat ik er het
maximale uitgehaald hebt. Aan de situatie zelf kan ik niets meer veranderen, maar ik ben keer op keer dankbaar dat ik mijn steentje, hoe klein
of hoe groot ook, op deze manier kan bijdragen in de rouwverwerking
van de nabestaanden. Een mooie opbaring en een waardig afscheid
kunnen aan de basis staan van een prachtige, nieuwe herinnering.”

www.vandeursen-uitvaart.nl
informatie@vandeursen-uitvaart.nl
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Cultuur maakt nieuwsgierig

Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend van de maand in Weert,
Nederweert en omstreken in een oplage van 31.000 exemplaren.
Kijk op www.weertmagazine.com en like ons op Facebook.
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VrouwEVENT
in het Munttheater
Divers, bijzonder, ontroerend,
inspirerend, verbindend en gezellig.
Voor iedereen toegankelijk.
Kaarten à €15,- verkrijgbaar via
www.munttheater.nl

FOTOGRAFIE
Ruud de Vreeze - Weert
CONCEPT & REALISATIE
Kristiaan Litjens,
LitjensVormgeving - Weert

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of in andere vorm gereproduceerd, zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever. Alle auteurs-, vormgevings-, beeld- en
databank- rechten ten aanzien van de inhoud worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor
eventuele (feitelijke) onjuistheden kan Weert Magazine niet aansprakelijk worden gesteld.
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Het applaus van een ontroerd publiek
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Kunst in de openbare ruimte?

Peter Pruijmboom
Hoofd Overledenenverzorger
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Street art

Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 huishoudens in de bus. Daarnaast is Weert Magazine ook digitaal te lezen. Op onze website
www.weertmagazine.com is niet alleen de laatste editie te vinden maar ook alle voorgaande uitgaves. Weert Magazine ligt iedere maand op
een 25-tal afhaaladressen. Deze vindt u ook op de website.

EXTRA SERVICE

Wilt u Weert Magazine GEGARANDEERD en als EERSTE in uw brievenbus? Word dan abonnee en u krijgt elke uitgave per (regio)post thuisbezorgd voor
slechts € 25,- per jaar (binnen Weert en Nederweert).

Aanmelden via weertmagazine.com/abonnement
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‘Het applaus van een ontroerd of
			 blij publiek is waar ik het voor doe’
Door Laura Mennen

Op de middelbare school vond
ze zichzelf een teleurstellende
leerling. Ze dacht dat ze nooit
een baan zou vinden, die haar
energie geeft en soms emotioneel
raakt. Dit veranderde toen Britt
Mooren (23) uit Weert op haar
zestiende aan de slag ging bij het
Munttheater en kennismaakte
met werken in de theaterwereld.
“De wereld waar ik tot mijn
tachtigste wil werken.”
Als kind zat ze niet bij toneelclubjes. Ook was
ze niet elk weekend te vinden in het theater. Op
haar zestiende kwam Britt erachter dat theater
toch iets bijzonders met haar doet. Maar wat?
“Een voorstelling kun je niet zomaar op pauze
zetten of overal ter wereld bekijken, zoals dat
met Netflix bijvoorbeeld wel kan. Met een paar
honderd man zit je anderhalf uur lang in een afgesloten ruimte en word je meegenomen in een
verhaal. Je zit als publiek in een bubbel waar je
niet zomaar uit kunt. Dat vind ik tof.”

EP:Tummers, al sinds 1923 hét adres
voor al uw consumentenelektronica.

Teleurstellende leerling
“Op de middelbare school was ik een beetje
een teleurstellende leerling”, vindt Britt. Op de
Philips van Horne begon ze op havoniveau. “Dat
was geen succes. In havo twee bleef ik zitten en
op havo drie lukte het me opnieuw niet het jaar
in een keer te halen.” Britt ging naar Het Kwadrant. Naar VMBO-T gaan, vond ze erg. “Ik had
het gevoel dat ik beter kon dan dit.” Op Het Kwadrant hoefde Britt niet veel te leren, waardoor ze
veel tijd over had. “Ik zocht een bijbaantje dat
me voldoening gaf. Theater trok mijn aandacht.
En dan niet het gedeelte voor de schermen, maar
het stukje erachter.” Britt solliciteerde bij het
Munttheater in Weert en werd aangenomen als
werknemer in de artiestenfoyer. Daar zorgde ze
dat artiesten ontspanden voordat ze de bühne
opgingen.

Jeffry van Oss: “Bij de aanschaf van een wasmachine, droger, koelkast, televisie of ander apparaat komt
tegenwoordig heel wat kijken. Er zijn zoveel verschillende types van allerlei merken en van verschillende
prijsklasses, welk apparaat is nu geschikt voor welke situatie? Het belangrijkste in mijn ogen is om jezelf
te verplaatsen in de klant. Wij assisteren de klant om op een duidelijke manier door het aanbod heen te
gaan en zo uiteindelijk uit te komen bij de beste keuze. Goed luisteren naar de wensen van de klant is
hierbij van essentieel belang. Elke persoonlijke situatie is namelijk anders.”
Service van A tot Z
Jeffry: ”Onze grootste kracht is het volledig ontzorgen van de klant. Onze service stopt niet wanneer de
klant de winkel verlaat. Indien gewenst verrichten wij alle diensten die nodig zijn zodat de klant meteen
zorgeloos kan genieten van de nieuwe aankoop. Dat strekt zich van gratis bezorging tot aan het installeren, aansluiten, inbouwen, ophangen, deuren wisselen – noem maar op. Mocht er naderhand een probleem optreden dan kan men 7 dagen per week terecht in ons Service Center, of we sturen iemand langs.
Service en kwaliteit leveren staat bij ons op de eerste plaats. We investeren dan ook in goed personeel.
Onze mensen worden intern opgeleid tot échte specialisten. Zo leveren wij al ruim 96 jaar diensten van
topkwaliteit, van begin tot einde. Daar zijn wij trots op.”

Bewijzen

Jeffry van Oss

EP:Tummers Weert

Naast de
Gamma!

Een jaar later haalde Britt haar VMBO-diploma.
“Ik vond geen Mbo-opleiding die bij mij paste.
Daarom heb ik de VAVO, voortgezet algemeen
volwassen onderwijs, in Roermond gedaan.” In
een jaar haalde Britt haar havodiploma. Maar ook
met dit papiertje op zak wist Britt niet wat voor
vervolgopleiding ze wilde volgen. “Ik schreef me
in voor HBO Rechten. Niet omdat het me een leuke opleiding leek. Ik dacht: dat is een opleiding
waar ik later een goede baan mee krijg. Ik had
het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen, omdat
ik mijzelf op de middelbare geen goede leerling
vond.” Haar onderbuikgevoel vertelde Britt dat
ze zich ook voor Kunst en Economie in Utrecht
moest aanmelden.

Huub Stapel
NIEUW!

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Britt ontmoette tijdens haar werk in het Munttheater acteur Huub Stapel. “Op de een of andere manier klikte het heel goed met hem en na die
ene avond in het theater hielden we contact. Hij

zag potentie in mij.” Britt haar ouders en broers
lieten haar inzien dat ze haar hart moest volgen
en moest doen wat ze het allerleukste vond.
Stapel gaf haar de kans hiervoor. “De eerste
periode op de opleiding Kunst en Economie was
ik erg onzeker. Voor mijn gevoel was ik het bekrompen, Limburgse meisje dat niks van theater
af wist. Medestudenten hadden voor mijn gevoel
meer ervaring en kunstenaars als ouders. Huub,
die zelf uit Tegelen komt, liet me beseffen dat dit
gevoel onterecht was. Hij nam me als het ware
onder zijn vleugels en leidde me de theaterwereld in.” In het eerste studiejaar deed Britt een
meeloopstage bij een voorstelling van Huub en
in het tweede jaar kwam ze dankzij de acteur
bij de voorstelling Intouchtables terecht, waarin
Stapel de hoofdrol speelde. Britt was werkzaam
als stagiaire assistent productieleider.

Toneelgroep Maastricht
In het derde jaar koos Britt er bewust voor ergens anders stage te lopen (bij Nieuwe Helden
in Amsterdam), omdat ze ook op andere plekken
ervaring wilde opdoen. Maar op de opleiding ging
administratief iets mis. Britt haar stage werd niet
goedgekeurd, waardoor ze haar studiejaar niet
kon afmaken. “Hoewel ik hiervan baalde, legde
ik me snel neer bij de situatie. Ik wilde niet stilzitten en heb de toneelacademie in Maastricht
gebeld of ik daar een soort zelfbedachte Minor
mocht volgen. Gek genoeg zeiden ze dat dit
kon.” Britt volgde een aantal vakken van regieen acteursstudenten, waar ze veel van leerde.
Docenten zagen ook potentie in Britt. Een van
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hen (Servé Hermans, artistiek leider en directeur
bij Toneelgroep Maastricht) zorgde ervoor dat ze
bij Toneelgroep Maastricht werd aangenomen als
artistiek assistent. Soms wordt Britt ingezet als
tourmanager, dan reist ze met de toneelgroep
door heel Nederland.

Applaus
Of Britt wel eens nagedacht heeft over werken
voor de schermen? “Nooit, ik denk dat ik daar te
verlegen voor ben. Bovendien geeft het me veel
energie als ik ervoor kan zorgen dat alles achter
de schermen in goede banen geleid wordt. Het
applaus van een ontroerd of blij publiek na een
voorstelling is waar ik het voor doe, net als mijn
collega’s op het toneel. Ook al sta ik zelf niet op
het podium te buigen, ik weet dat het voor de
hele groep geldt. Het is een moment waarbij ik
tranen in mijn ogen krijg.”

Roze koffer
Voor Britt zitten er geen negatieve kanten aan
het werken in de theaterwereld. “Wat me soms
frustreert, is dat mensen denken dat ik vijf dagen
in de week op een rode loper sta en champagne
met lavendel drink. Dat is natuurlijk niet zo. Het
is hard werken, je maakt lange dagen van twaalf
of dertien uur. En als je op tour bent, slaap je
vaak niet thuis. Sommige mensen ervaren dat als
vervelend, ik vind dat juist tof. Als kind had ik
extreem veel heimwee. Tegenwoordig kan ik niet
wachten tot ik mijn roze koffertje weer kan inpakken. Deze wereld is de wereld waarin ik tot
mijn tachtigste wil werken.”

actueel

watzoujijdoenmet

Pop Up Galerie Nederweert
Succesvol concept met unieke expositieruimte
Nederweert is een ‘trekker’ rijker in de vorm van Pop up Galerie Nederweert. Een concept dat in augustus 2019
vier jaar bestaat, al drie leegstaande panden onder de aandacht bracht en 23 exposities heeft georganiseerd. Het
concept staat inmiddels stevig, het proces loopt als een geoliede machine, het team vrijwilligers is goed op elkaar
ingespeeld. De initiatiefnemers zijn Françoise Creemers en Francis Bruekers uit Nederweert.

foto's: Kevin Geurtjens
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Kunst in de
openbare ruimte?

Door Ton Adriaens
De site van de gemeente Weert vermeldt: “Beeldende kunst in de openbare ruimte is gemeentelijk cultureel erfgoed en kunstbezit.” Beleid ten aanzien
van kunstwerken in de openbare ruimte is er echter (nog) niet. En dan kan de discussie beginnen: Wat is kunst? Wat is cultureel erfgoed? Moet het kunst
met een grote K zijn of mag het ook met een kleine k? Is het door de gemeente Weert gesubsidieerde ‘Mannetje Poep’ aan de St. Maartenslaan dat
hondenbezitters bewust moet maken van hun gedrag ook kunst? Is het door een initiatiefnemer, aan de gemeente aangeboden en met een 3d-printer
vervaardigde beeldje, met een treffende gelijkenis met die initiatiefnemer cultureel erfgoed? Moet kunst een artistieke waarde vertegenwoordigen?
Persoonlijk vind ik de graffiti en street art onder de Boshoverbrug geweldig maar ook daarover zijn de meningen verdeeld.

Een leeg winkelpand is het uitgangspunt. Pop
Up Galerie Nederweert (PUGN) neemt dat in
gebruik in afstemming met de eigenaar of vastgoedmakelaar. Iedere acht weken is er een nieuwe exposite met andere exposanten. Voormalige exposanten kunnen klein werk plaatsen in de
Art Shop. Door ruchtbaarheid te geven aan de
expositie, komt automatisch het pand onder de
aandacht. Zodra de eigenaar het pand kan verkopen of verhuren, pakt PUGN de biezen en vertrekt naar een volgend leegstaand winkelpand.

Kunst kan inspireren, voor reuring en discussie zorgen, mensen bij elkaar brengen maar ook mensen tot op het bot verdelen. Kunst wordt al snel als
aanstootgevend, lelijk, te duur of ‘onnodig’ gezien. Kunst in de openbare ruimte is van en voor ons allemaal. Je hoeft er geen kaartje voor te kopen en
iedereen mag er een mening over hebben. Maar de gemeente moet er beleid op bepalen. En dat is geen sinecure.
Misschien hebben onderstaande drie personen een suggestie?

Van supermarkt naar galerie
PUGN opende op 6 juni 2019 een nieuwe expositie
in een voor hen nieuw pand: de voormalige supermarkt van Jan Linders aan het Lambertushof in
Nederweert. De supermarkt verhuisde en stemde
er mee in om PUGN er tijdelijk een galerie annex
Art Shop te laten inrichten. Meer dan drie weken
lang is er door de vrijwilligers en extra bereidwillige mankracht dag en nacht gewerkt aan de locatie. Niets is blijven staan. Alle schappen, stellingkasten, toonbanken, koelingen, kassa’s etc. zijn
verplaatst, veranderd of verwijderd. Alle hoeken
en gaten zijn onder handen genomen, gepoetst,
geveegd of geverfd. De grote lege ruimte werd
door de komst van het werk van de exposanten ineens een galerie. Het waanzinnig mooie resultaat
werd gevierd bij de opening van de eerste expositie op deze locatie, waarbij bijna tweehonderd
mensen aanwezig waren.

Exposanten en vrijwilligers
De exposanten zijn zowel professionele (al dan
niet autodidact) als amateurkunstenaars. Het
komt steeds vaker voor dat exposanten zich melden via social media, mail of persoonlijk in de
galerie. Daar treffen zij een of meer vrijwillige
gastvrouwen die trouw ieder weekend de galeriebezoekers welkom heten. “Zonder hen zou Pop Up
Galerie Nederweert absoluut niet mogelijk zijn”,
wordt stevig benadrukt.

Uniek concept
Het bestaansrecht van PUGN bewijst zich in een
stijgend bezoekersaantal en dito aanmeldingen

‘Ster op het doek’ met Henk Evers.

voor exposities. Dit overdenkend rijst de vraag
met welke motivatie de dames dit doen. Want
ook zij, de initiatiefnemers, doen dit volledig vrijwillig op niet-commerciële basis. Hun antwoord:
“Omdat we het niet laten kunnen.” Zij zijn de
sterke organiserende kracht achter dit concept,
ieder vanuit hun eigen discipline. Françoise vanuit
haar ervaring als detaillist en creatief bloemist en
workshopaanbieder, Francis met haar achtergrond
als tekstschrijver/communicatieadviseur, kunstliefhebber en organisator van (tuin)exposities.
Samen met een enthousiast team van vrijwilligers zetten zij een uniek expositieconcept neer.
Of PUGN lang kan blijven in de huidige locatie is
onzeker. Dat hoort bij het concept. Vooralsnog
wordt voortvarend gewerkt aan de voorbereiding
van vervolgexposities en activiteiten.
Een van de activiteiten die onlangs plaatsvond
was ‘Ster op het Doek’, naar het gelijknamige tvprogramma. De bekende Nederweertenaar Henk
Evers werd bereid gevonden model te staan voor
tien schilders en tekenaars. Zij gingen ter plaatse
de uitdaging aan om de ‘ster’ te portretteren.

Evers voelde zich vereerd met het verzoek en
verwoordde het als volgt: “Ik zie het als een afronding van mijn afscheid als burgemeester van
Nederweert.”

Expositie met thema ‘dementie’
Hun eerste expositie op de nieuwe locatie droeg de
titel ‘Kunst aan de Kassa’, met een knipoog naar
het supermarktbedrijf dat er tot voor kort huisde.
De nieuwe expositie die vanaf 19 september te
zien is, heeft het thema ‘dementie’. Dit actuele
thema wordt door enkele kunstenaars tot uiting
gebracht. Op verzoek van de organisatie zijn drie
kunstenaars aan de slag gegaan met dit thema. Er
wordt onder andere samengewerkt met het creatief team van Land van Horne onder leiding van
kunstschilder Jan van Riet. Voorafgaand aan de
expositieopening werkt een kunstenares als ‘artist
in residence’ in de galerie aan de vertaling van het
concept ‘deuren van dementie’. Een ander concept wordt uitgewerkt door een onlangs afgestudeerde studente van de Design Academy. De overige exposanten tonen hun eigen thematische werk.
Anderen vloggen, dragen voor of schrijven over
dementie. Door de grootte van het huidige pand is
het mogelijk een thema-voorstelling te plaatsen.
Deze wordt verzorgd door theatermaker Thomas
Borggrefe en is gepland op 31 oktober 2019.
Een bezoek brengen aan de Pop Up Galerie en
Art Shop kan op vrijdag, zaterdag en zondag
tussen 13.00 en 17.00 uur. Bekijk ook hun website www.popup-galerie.nl en facebookpagina,
waarop met grote regelmaat updates te vinden
zijn over exposanten en activiteiten.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
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Hans de Kunder (65),
beeldend kunstenaar

Rina de Corti (64),
beeldend kunstenaar

Rudy Nordhausen (37), brouwer van de Natte
Gijt en werkzaam in GGZ-ouderen Weert

Ik zou jonge mensen die bezig zijn met welke
vorm van kunst dan ook een podium bieden: Op
muren, op borden door de stad en in de ruimtes
van musea. Zij zorgen voor vernieuwing! Ik zie de
gevestigde kunstenaars geen negen A4'tje op een
muur plakken gewoon omdat het kan.

Er bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie van kunst. Veel kenners en kunstenaars blijven het antwoord schuldig.

Kunst in de openbare ruimte betekent laagdrempeligheid en beschikbaarheid voor iedereen.
Daarom zou deze ‘kunstvorm’ veel aandacht
moeten krijgen. Kunst kan mensen doen verwonderen, anders leren kijken en creativiteit stimuleren. Het brengt levendigheid en geeft kleur aan
de samenleving.
Als kind werd ik geraakt door het straattheaterfestival in de binnenstad. Het zette mij aan om
ook te gaan jongleren en bij stichting Vrije Uren
op toneelles te gaan.
Straattheater is naar mijn idee een mooie vorm
van kunst in de openbare ruimte waarbij iedereen gratis in contact kan komen met verschillende vormen van theater. Laat dit evenement weer
jaarlijks groots terugkeren in Weert. Niet op één
plek, maar als een rondtrekkende karavaan die
alle wijken aan doet. Helaas is niet ieder kind
in de gelegenheid om het theater te bezoeken,
laat daarom het theater naar de kinderen toe
gaan. En moet kunst binnen de lijntjes kleuren?
Nee hoor. Laat kunst maar schuren, bij wrijving
ontstaat warmte!

Kunst met een kleine
of grote K, het maakt
niet uit. Kunst maakt
een stad kleuriger en
interessanter.
Vindt de een het
mooi en de ander
juist lelijk? Prima
toch! Het maakt in
ieder geval de tongen
los. Het levert een
stad alleen maar
voordelen op: Lelijke
wijken worden hip.
Zie de voorbeelden in
Berlijn.

Als we spreken over KUNST in de OPENBARE
RUIMTE zullen we deze zaken eerst duidelijk
moeten definiëren: Gaat het over (im-)materieel,
tijdelijk (bijv. performance, een tijdelijke installatie) of permanent werk? Over monumenten?
Over autonome kunstwerken? En wat is openbare
ruimte? Zijn dat ook publieke binnenruimtes?
Heel belangrijk vind ik de zorg voor borging van
de artistieke kwaliteit van het werk.
Kunstwerken kunnen het publieke domein verfraaien en bezielen. Kunst in de openbare ruimte
is bovendien bij uitstek geschikt om een publiek,
dat niet uit zichzelf over de drempel stapt van
musea en galeries, in contact te brengen met hedendaagse kunst.
Maar: je kan het ook verprutsen, dus bezint eer
je begint ….
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Sociaal maatschappelijk bewogen

Door Francis Bruekers
Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind timmert aan de weg. De sociaal
maatschappelijke weg, wel te verstaan. Op de terreinen toerisme & recreatie,
vrijwilligersbeleid, natuur & milieu, educatie en cultureel erfgoed heeft het museum zijn sporen verdiend. In de bijna dertig jaar dat het museum bestaat, is het
een typisch voorbeeld hoe een idealistisch idee kan verworden tot een interactief
museum van formaat. Nu is het volgens de voorzitter Peter Willekens en secretaris
Miek Mertens tijd voor een volgende stap.

CULTUURSPECIAL

Openluchtmuseum Eynderhoof

Vanaf het begin kon het museum bouwen op de inzet van veel vrijwilligers. Een
aantal daarvan is niet meer actief, maar nog wel betrokken en er vrijwel wekelijks
te vinden. Dit bracht het bestuur op het idee om in een vorm van dagbesteding
te voorzien. Daarom is de herberg in de wintermaanden tweemaal per maand vrij
toegankelijk voor iedereen die zin heeft in een praatje, met een kop koffie en
zelfgebakken vlaai.

Bronsmotor
De driecilinder Bronsmotor (vernoemd naar ingenieur en uitvinder
Jan Brons) is in 1992 uit een binnenvaartschip gehaald en gered van
de schroothoop. De smeden van Eynderhoof hebben zich gebogen
over de bijzondere techniek van deze motor. Na zeven jaren was de
restauratieklus geklaard. Nu loopt de motor weer als een zonnetje.

Van agrarisch naar industrieel
Het begon ooit met agrarische ambachten en gebouwen. Het
museum richt zich echter steeds meer op dienstverlenende
en industriële ambachten. Een heuse drukkerij met de naam
Piependje Pörs getuigt daarvan.
Het gebouw met het typische zaagtanddak aan de Oude
Laarderweg in Weert is een van de eerste industriële gebouwen
in de omgeving. Het dient als voorbeeld voor een nieuw pand in
Eynderhoof. Iedere dag komt een aantal vrijwilligers naar ‘de
bouw’ om het pand met de naam De Gaffel op te trekken. In De
Gaffel vindt de bezoeker straks zes ambachten.

Grootste bedrijf van Nederweert
Eynderhoof is met 350 vrijwilligers het grootste bedrijf in Nederweert,
zonder salaris. De organisatie ervan is geen sinecure. Een uitgebreid
organogram ligt daaraan ten grondslag. Peter: “Er zijn ambachtsgroepen
en werkgroepen met hun eigen aanspreekpunt. In het bestuur bespreken
we de algemene zaken en houden we een vinger aan de pols over het
te voeren beleid. We hebben drie kernwaarden die we hoog houden:
plezier, sfeer en trots. Dat is wat we willen uitstralen. Een externe
museumadviescommissie houdt een oogje in het zeil en bewaakt de
museale waarden van Eynderhoof.”

Vroeger was het beter?
De toekomst ligt in het verleden. Het bestuur van Eynderhoof vindt het
van cruciaal belang om te laten zien hoe het vroeger was. Niet omdat het
vroeger beter was. Peter: “Dat heb je mij niet horen zeggen. Maar wel om
te begrijpen hoe dingen zijn ontstaan en waar ons eten vandaan komt. We
willen bewustzijn creëren bij onze bezoekers. ”
Eynderhoof bestaat sinds 1990 en is bekend om de levende ambachten.
Peter: “Mocht je denken dat je het museum na één bezoek hebt gezien,
dan moeten we je teleurstellen. Eynderhoof blijft in ontwikkeling.”

Openluchtmuseum Eynderhoof is geopend van 1 april t/m 31 oktober.
Op 14 en 15 december 2019 vindt voor de eerste maal het Anton
Pieck-event plaats. Meer daarover vindt u op www.eynderhoof.nl.

Buurtersclubke in De Potterie
In De Potterie komt in de winterperiode al meer dan twintig
jaar wekelijks een aantal heren bij elkaar om te buurten. Een
kop koffie en stuk vlaai mag niet ontbreken. De potterie is een
gezellige warme ruimte waar in een besloten sfeer verhalen uit
lang vervlogen tijden over tafel komen. De gesprekken worden
opgenomen op cassettebandjes (een bandrecorder was nog
authentieker geweest). Miek: “De opnames zijn een fantastische
informatiebron voor de huidige en toekomstige generaties. Want,
wie weet nog dat de boerin mest moest breken op de akker?”
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Kringloop van het bestaan
Een andere vrijwilligersgroep werkt aan de bouw van boerderij Bi-j Klusse Kerneel.
Het thema is: Kringloop van het voedsel. Een heuse boerderij wordt nagebootst.
Op het erf komen een moestuin, akkertjes, een mesthoop, kippen, koeien en een
varken. Kinderen kunnen er straks eieren rapen, koeien melken en groenten verbouwen. Zo leren zij over de kringloop van het bestaan.
Peter: “Vroeger werd meer met het verstrijken van de seizoenen geleefd. We zijn
de natuur ontgroeid, terwijl het alles biedt wat we nodig hebben. Van boom tot
bed en van aarde tot aardappel.”
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De nieuwste CLIO;
ook als private lease

Klantervaring

“Na twee jaar private lease zijn wij
overtuigd. Maandelijks betalen we een vast
bedrag; dus geen onverwachte tegenvallers
meer, want echt alles is inbegrepen. De
jaarlijkse afschrijving van een koopauto
houden we nu over. Bij het afsluiten van
het contract hebben we ons wel persoonlijk
laten adviseren. Wayne adviseerde ons om
een hogere kilometrage af te nemen. En
wat blijkt? Dat wij die extra kilometers
echt nodig hadden! Wij kiezen dit jaar
opnieuw voor private lease!”

Hij staat net in de showroom: de nieuwe CLIO.
Standaard is dit model uitgerust met de nieuwste, geïntegreerde technieken zoals het easy
connect systeem (multimediatechnologie, compatible met Apple en Android), de mogelijkheid
tot autonoom rijden en de parkeer-, voetgangersassistent. Voor de sensuele vormgeving van
in- en exterieur tekent de Nederlandse topdesigner Laurens van den Acker. Leuke bijkomstigheid:
optioneel kan de CLIO naar eigen smaak gepersonaliseerd worden. Ook bij private lease en met
minimale kosten. Deze CLIO onderscheidt zich
positief als middenklasse-auto en vanwege het
scherpe maandtarief vanaf € 279,- p/m*
De voordelen die privé leasen biedt, overtuigen
overigens jaarlijks steeds meer consumenten.
Wilt u weten of private lease past bij uw situatie?
Kom dan naar de showroom voor een oriënterend
gesprek met Wayne Woodruff. De CLIO is uiteraard ook te koop. Vanaf € 16.290, - met € 1.000,
- introductiekorting!
* (o.b.v. 60 maanden en 10.000 km)

Joke, Weert

actueel

Private
Lease

De Weerter cultuurmakelaar
			
makelt cultuur. En dus?
Door Francis Bruekers

Charmante zwarte krullen omringen een vrolijke jonge snoet: het gezicht van de eerste cultuurmakelaar van de
gemeente Weert. Zij is de uitdaging aangegaan het Weerter culturele veld te inventariseren, te verbinden en te versterken. Robin Moonen (30) vindt het een te gekke job die aansluit bij haar culturele voorkeuren en kennis. Maar,
wat is haar visie en hoe gaat zij te werk?

Bewust kiezen

Goed kiezen begint bij goede informatie.
Ter oriëntatie zijn op www.renaultprivatelease.nl alle Renaultmodellen te bekijken en leasetarieven in te schatten. Die
informatie is een goede basis voor een
maatwerkgesprek met Wayne Woodruff
of een van zijn collega’s. Wayne berekent
vervolgens wat financieel het aantrekkelijkste is voor u. Model, contractduur,
kilometerverbruik. Of toch kopen i.p.v.
leasen? Als lease-specialist bij Auto
Heurkens weet hij alle plussen en minnen
te benoemen, toegespitst op uw eigen
wensen en autogebruik. Een aanvullend
adviesgesprek levert op lange termijn
altijd profijt!

Makelen

1. als een makelaar contacten leggen,
bemiddelen en samenwerkingsverbanden
creëren tussen partijen met wederzijdse
belangen en interesses
2. het bedrijf van makelaar uitoefenen
3. in de rol van bemiddelaar tussen
geïnteresseerde partijen begeleiden;
door zijn bemiddeling tot stand brengen;
als tussenpersoon optreden.
(bron: Algemeen Nederlands Woordenboek)

Haar schoonmoeder tipte Robin op de nieuwe en
tijdelijke functie van Cultuurmakelaar bij de gemeente Weert. Op dat moment werkte zij als docent beeldende kunst in het voortgezet onderwijs.
De tip kwam op het juiste moment; Robin was toe
aan iets anders. Zij kreeg van huis uit de liefde
voor cultuur mee. “Cultuur vind ik prachtig. Alles
is cultuur. Kijk om je heen. Alles is ooit ontworpen
en bedacht, is design. Geschiedenis is cultuur. Wat
je eet, drinkt, leest, bekijkt en beluistert. Allemaal cultuur. Alles wat wij doen is doordrongen
van cultuur. Cultuur is er voor iedereen.”

Renault Private Lease

Een nieuwe Renault rijden
was nog nooit zo eenvoudig
Bewust autorijden
De CLIO 5 is dankzij de lagere CO2uitstoot milieuvriendelijk. Dat wordt
gewaardeerd door de overheid wat resulteert in een lagere lease- of aankoopprijs. Het lage brandstofverbruik is ook
een van de pluspunten van de CLIO. Op
veiligheidsgebied is de CLIO anno 2019
aangepast. Zo geeft de ledverlichting
20% meer licht (= meer veiligheid) en is
de wegligging aanzienlijk verbeterd.

In de creatieve omgeving van Cwartier, begon
Robin begin juni 2019 aan haar nieuwe baan.
Slechts één maand daarna vond dit interview
plaats. Om te veronderstellen dat Robin in die
korte periode zich al een goed beeld zou hebben gevormd om een doorwrochte visie neer te
kunnen leggen, is utopie. Robin verkeert nog
in de onderzoekende en ontdekkende fase. Zij
kreeg als ‘taak’ mee: het verbinden en stimuleren tot samenwerking van culturele initiatieven,
het meer zichtbaar maken van de Weerter cultuursector en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om maatschappelijke opgaven met een
culturele twist aan te vliegen. Een tamelijk ambitieuze opdracht voor een tijdelijke baan. Daarvan raakt Robin steeds meer doordrongen. “Ik
ben aangesteld door de gemeente Weert, maar
ik sta in dienst van de culturele sector. Ik ben
begonnen met het leggen van contacten her en
der en het in kaart brengen van de behoeften en
ambities van verenigingen en organisaties. Weet
je…er gebeurt echt héél veel binnen cultureel
Weert!”

•
•
•
•
•
•

Comfortabel en stil
Modern en strak design
Hoogwaardige afwerking
Verbonden en slim
Laag verbruik met grote actieradius
Heerlijk om in te rijden

Renault CAPTUR vanaf

€ 319,-

p.mnd.*

Renault CLIO vanaf

€ 249,-

p.mnd.*

Een van de thema’s waarover het Stadslab zich
heeft gebogen, is het intensiveren van het gebruik
van het stadspark. In het park mag veel meer dan
je denkt. Het park leent zich bij uitstek om mensen en organisaties op een ongedwongen manier
met elkaar te verbinden. We gaan een parkagenda
maken, waarop verenigingen kunnen aangeven
wanneer zij in het park workshops, demonstraties
of concerten verzorgen. Om dit bekend te maken
organiseren we binnenkort een week lang een
Facebookevent, waarmee we diverse doelgroepen
willen bereiken.”

Renault TWINGO vanaf

€ 179,-

p.mnd.*

Het Private Lease maandbedrag is inclusief:

Wat is private lease?
Private lease betekent ‘huren van een nieuwe auto’. De leasemaatschappij blijft eigenaar. Iedere
maand betaalt u een vast bedrag dat is berekend voor gebruik, verzekering, onderhoud en belasting.
Het bedrag is vastgesteld op basis van de tijdsduur dat u de auto huurt en het aantal kilometers dat u
jaarlijks rijdt. Het ‘Keurmerk private lease’, waarbij Renault is aangesloten, beschermt en waarborgt
de kwaliteit en de beloftes van de leasemaatschappij.
Renault, topdesign van Nederlandse hand!
De Nederlandse topdesigner Laurens van den Acker is verantwoordelijkheid voor de unieke ‘look’ van
Renault. Weet u waaraan u de signatuur van Van den Acker kunt herkennen? Aan de typerende C-vorm
van de koplampen… kijkt u maar eens goed!
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Motorrijtuigenbelasting
Allriskverzekering
Onderhoud, reparatie en banden
Btw

Gedurende dit jaar is zij de spin in het web en
de aanjager van culturele initiatieven. Een concreet doel dat zij zich stelt, is het maken van een
cultuurkalender. Deze kalender moet als het ware
een totaalbeeld schetsen van wat er waar en wanneer op cultureel vlak gebeurt in de gemeente
Weert. Het is tevens een middel om activiteiten
op elkaar af te stemmen, dubbelops te voorkomen en de kwaliteit van de activiteiten te kunnen
waarborgen. Robin: “Een manier om informatie te
verzamelen én zichtbaar te maken, is #weertcultuur. Als organisatoren en publiek bij hun berichten op social media ‘#weertcultuur’ plaatsen, is
met één druk op de socialmediaknop te vinden
wat er in Weert gebeurt op dit gebied.”
Een ander concreet plan is het opstellen van Atelierbeleid. “Ik ben met een achttal kunstenaars in
gesprek om wensen en behoeften te inventariseren. Jonge en/of pas afgestudeerde kunstenaars
hebben vaak de middelen niet om eigen werkruimte te verwerven. Daarbij willen we hen ondersteunen met dit beleid.”
Het Stadslab is een van de vehicles waarmee
cultuur op de kaart wordt gezet. Robin is projectleider. “Het Stadslab bestaat uit een groep
mensen die maatschappelijke thema’s vanuit een
culturele invalshoek op een verfrissende en vernieuwende manier benadert. Zij doen suggesties
voor oplossingen en ontwikkelingen. De uitvoering
van ideeën gaat in co-creatie, samen met partners
in het veld.

De voordelen van de Clio:

De ‘Eye-Apple’ onder de auto’s
De CLIO heeft het easy connect-systeem voor zowel Apple als Android. Het ‘curvy’ dashboard met geïntegreerd touchscreen inclusief navigatie, multimediasysteem, de achteruitrij-assistent en nog veel
meer digitale foefjes. Dit vindt de verwende autorijder alleen nog maar in de duurdere modellen. Maar
nu ook in de CLIO: het oogappeltje van Renault!

CULTUURSPECIAL

Wat Robin bereikt wil hebben na één jaar? “Ik
hoop dat het Stadslab zichtbaar iets heeft kunnen
betekenen voor Weert. Ook zou ik graag een jongerenlab oprichten voor jeugd van 16 tot 23 jaar.
In dat lab kunnen zij aangeven wat zij missen in
Weert en brainstormen over oplossingen en uitvoeringsmogelijkheden.”

Pechhulp Europa
Afleverkosten
Vervangend vervoer na 24 uur bij reparatie en onderhoud

Wij betalen de inruil van uw auto contant aan u uit!

Robin is stellig: “In deze functie ga ik uit van medewerking, betrokkenheid en motivatie, zowel bij
de gemeente als in het veld. Als ik merk dat suggesties door regels, desinteresse of onwil niet van
de grond komen, dan stop ik. Ik ben deze baan niet
aangegaan om van de straat gehouden te worden.
Er moet wel garen op de klos komen, voor zover
dat mogelijk is binnen de periode van één jaar.”

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50
WEERT - ROERMOND - ECHT
www.autoheurkens.nl

*Vanaftarief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa,
afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per
km bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder
voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Actie is geldig op klantorders vanaf 7 mei tot en met 31 augustus 2018 met een uiterste registratiedatum van het
kenteken op 31 augustus 2018. De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto’s en/of specificaties in Nederland. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)
fouten voorbehouden. Voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-5,6 l/100 km, resp. 31,3-17,9 km/l. CO2: 82-127 gr./km.

www.autoheurkens.nl
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Laura Caris:‘Het ruikt hier weer naar verf’
Door Ton Adriaens

Laura Caris (51) is een geboren en getogen Weertse. Ze had een prima jeugd, kon goed leren, ging naar de Philips van Horne,
tekende veel en ontwierp haar eigen kleding. Ze wilde naar de kunstacademie, maar ouders en school ‘manoeuvreerden’ haar
met het oog op meer bestaanszekerheid naar de HEAO. Ze plakte er zelfs nog een studie City Marketing aan de universiteit van
Tilburg aan vast en stapte de maatschappij in. 25 jaar later hangt haar ‘Rembrandt’-portret in het Rijksmuseum. Met dochter Liv
(18) en hond Droste woont ze in een voormalig café aan de Roermondseweg, sfeervol omgebouwd tot atelierwoning.
Laura Caris over Laura als mens en als kunstenares, over de kunstscene in deze regio, en het kunstbeleid in het Weerterland.

Laura privé

(advertentie)

INSCHRIJVING LEZING ERFRECHT
GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR ÉÉN VAN ONZE LEZINGEN OMTRENT HET ERFRECHT.

WOENSDAG

25

SEPTEMBER

Party en Zalencentrum De Leste Geulde
Noordsingel 75

•
•

HORST

•
•

aanvang 20.00u (zaal open 19.30u)

vermogen veilig stellen voor de zorg
minder erfbelasting betalen bij eerste
en tweede overlijden
veiligstellen kindsdelen voor de zorg
wilsonbekwaamheid/ levenstestamenten

Uiteraard is de toegang tot deze lezing kosteloos en zorgen
wij voor een gastvrije ontvangst van onze gasten.

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 0800-1031
of via het emailadres: lezing@erfrechtplanners.nl

Gezien het beperkt aantal plaatsen dient u zich aan te melden
voor deze lezing, waarbij u uw naam, adres en telefoonnummer
dient aan te geven. Ook verzoeken wij u de gewenste locatie
door te geven en het aantal deelnemers.

Na afloop van de lezing zal er gelegenheid zijn tot het stellen
van vragen en kunt u uw eigen testament kort laten beoordelen.
Vergeet derhalve niet uw bestaande akten mee te nemen.

SITTARD - HORST - HERTEN - STEIN - VALKENBURG A/D GEUL | www.erfrechtplanners.nl

Hoe verliep jouw carrière nadat je met een
universitaire bul de maatschappij instapte?
“Het was de ‘toegepaste kunst’ in de reclame
die mij in marketing en communicatie aantrok.
Tijdens mijn opleiding en ook daarna bleef ik
toch voortdurend zoeken naar het verloren element: mijn artistieke kant. Ik startte als filiaalmanager bij modeketen Miss Selfridge in Rotterdam, daarna een commerciële functie bij het
Eindhovens Dagblad en vervolgens naar Philips:
veel reizen, geweldige opleidingsprogramma’s,
een internationale omgeving en…enorme reclamebudgetten! Ik overleefde de ontslagronde tijdens operatie Centurion, mijn eerste confrontatie met keiharde zakelijkheid. Ik was blij dat ik
mocht blijven maar ook geschokt door het maatschappelijke leed. Volwassen kerels, loyaal aan
‘The Company’, huilend om het verlies van bestaanszekerheid en identiteit. Mijn 27-jarige bravoure verstomde toen ik zag dat ‘succes’ evenveel afhing van brute pech of stom geluk dan van
prestatie en inzet.
Als Marketing Communications Manager stuurde
ik media- en reclamebureaus aan. Daar zaten
de mensen die schetsten, concepten bedachten,
kleuren kozen en foto’s maakten. Het vlammetje van mijn verloren creativiteit flakkerde op:
Dát wilde ik ook! In die periode kocht ik kunst
aan voor het nieuwe Europese directiekantoor. Ik
koos een serie werken van … Rob Kars uit Weert!
Ik had toen nog nooit van hem gehoord maar het
kleurrijke werk paste bij de internationale werkomgeving: hij had buitenlandse kranten als schilderondergrond gebruikt!
Ik verruilde Philips voor een reclamebureau om
nog dichter op het creatieve werk te zitten en
had daarna een eigen reclamebureau. In 2003
donderde alles in elkaar. Klanten gingen failliet in
de IT-crisis, reclamebudgetten krompen…de zaak
droogde op. Ik kwam thuis te zitten, werkloos,
gescheiden en met een burn-out. Ik ging therapeutisch tekenen bij … jawel…Rob Kars! Portretten gingen me goed af. Ik kreeg hier en daar een
opdracht en hoopte een nieuw bestaan op te
bouwen als portrettist. Ik stortte me volledig op
‘zelfstudie’, oefende me suf, vroeg feedback aan
bevriende kunstenaars en volgde anatomie- en
portrettekenen aan de academie in Maastricht. “

scherp oog! Maar design is een andere tak van
sport. Zij zoekt de combinatie van techniek en
creativiteit.”
Wat is jouw levensovertuiging? Wat zijn de
grote waarden in jouw leven?
Je karakterologische kenmerken?
“Ik geloof in integriteit, oprechtheid, ‘wat gij
niet wilt dat u geschiedt’. Ik ben principieel, extravert, recht voor z’n raap en perfectionistisch.
Ik heb een vorm van ADHD. Sfeertjes, details,
signalen … alle informatie komt ongefilterd en
tegelijkertijd binnen. Ik zie snel verbanden en
patronen en kan dingen combineren uit diverse
hoeken, het is een bron van creativiteit. Maar het
is ook vermoeiend en een sociaal struikelblok.
Ik ben totaal niet religieus, maar kijkend naar
boeddhistische leefregels stroken die heel goed
met hoe ik wil leven, met mijn idealen.”
Hoe denk je dat anderen over jou denken?
“Er zijn zeker mensen die mij een eigenwijze,
lastige bitch vinden. Ik noem de dingen bij naam,
maar mensen willen liever stroop om de mond dan
een ongezouten mening. Taboes en ongeschreven
regels voel ik niet aan en ik heb een uitgesproken
hekel aan hypocrisie. Iemand zei ooit over mij:
‘Mensen die Laura kunnen volgen, vinden haar
een fijn mens maar degenen die haar niet kunnen
volgen, vinden haar alléén maar moeilijk.’ Maar
ik ben ook betrouwbaar, zorgzaam, verdedig de
zwakken, trek mijn mond open bij onrecht, ga
door het vuur voor mijn dierbaren en kan heel
lief zijn. Gelukkig krijg ik ook dat terug.”

Je dochter Liv heeft in juli haar propedeuse
Design Academy in Eindhoven behaald. Stapt
zij in jouw voetsporen?
“Liv is mijn alles, mijn muze. Ik heb heel wat
portretten van haar gemaakt. Thuis heeft zij natuurlijk veel meegekregen maar ze volgt duidelijk haar eigen pad. Ze heeft meer talent dan ik
als tekenaar/schilder. Toen ze een jaar of zeven
was kreeg ik de eerste terloopse correctie: “het
rechteroog zit te hoog en de kaak is te vierkant;
mam…wat eten we?” Ze had áltijd gelijk, een
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LAURA DE KUNSTENARES

Terug naar de schilderkunst. Een dieptepunt
in je leven in 2004 bleek tevens een keerpunt.
Hoe verliep de weg omhoog?
“Voorzichtig en onzeker! In 2005 kwam ik in contact met Jan Tullemans die mij accepteerde als
leerling. Daaruit ontstond een vriendschap die
duurde tot hij overleed.
Ik wilde realistisch schilderen, Jan was bezig met
expressie en grote verfstreken. Hij stuurde mij
aanvankelijk in die richting: ‘Paktj us unne witbörstel!’ Later concludeerde hij dat ik mijn ding
moest blijven doen. Hij gaf mij vertrouwen, was
een inspirator en stimuleerde mij in mijn eigenzinnigheid. Als ik bang was voor het oordeel van
anderen zei hij: ‘Det ze toch vurrèkke ze doon ut
dich neet nao!’
Ik heb geen kunstacademie gedaan en dat blijft
‘een dingetje’. Ik heb misschien harder geploeterd dan ik had gedaan als ik die opleiding wel
had doorlopen, soms op het maniakale af en met
te veel bewijsdrang.
In Eindhoven heb ik over de schouder mogen kijken van Cornelis Lemaire, de man van de 17e
-eeuwse pronkstillevens, een levende meester in
het genre. ‘Kom je de kunst afkijken?’ was het en
dan mocht ik toekijken terwijl hij druiven, voeten of een Venetiaanse roemer schilderde. Hij
was gul met zijn kennis, over waarom de oude
meesters zus of zo deden of welk specifiek pigment het beste is voor het glaceren van huidpartijen. Heerlijk!”

mooimens

CULTUURSPECIAL

g
Koopzonda
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Jouw stijl wordt gekenmerkt door realisme
en detaillering in klassieke olieverftechniek.
Soms combineer je dat met spuitlak, sjablonen
en ornamentjes. Waar komt dat vandaan?
“Liefde voor kitsch? Wansmaak? (grinnikt) Ik zie
geen ‘stijl’ in mijn werk, ik leer en experimenteer. De meesterlijke ‘poezieplaatjes’ van William Alphonse Bouguereau (tijdgenoot Picasso)
vind ik geweldig! Hij werd verguisd door de modernen maar hij was virtuoos. Beheersing gaat
vooraf aan expressie en stijl is nog een station
verder. Als ik voor een Rembrandt sta zul je mij
niet horen blaten over ‘eigen stijl’ of ‘ik schilder
ook’. Ik veeg mijn kwijl weg en ga spoorslags naar
huis…oefenen. Momenteel bestudeer ik het impressionisme. Ik kan details moeilijk negeren dus
ik schilder zonder lenzen waardoor ik alleen kleur
zie, licht en donker en compositie. Hoe raar het
ook klinkt, de realistische fotografie heeft mij op
dat spoor gezet. Ogen, en de vertaling van een
beeld in het menselijk brein, werken anders dan
een fototoestel. Het menselijk oog ziet maar een
heel klein gebiedje scherp, de rest is wazig, fascinerend!”

Kanker

Begin 2016 werd je ziek: Non Hodgkin, lymfeklierkanker. Je hebt de dood in de ogen gekeken en drie jaar niet kunnen werken. Wat doet
dat, niet alleen met je lichaam maar ook met
je geest, je sociale omgeving en je creatieve
drive?
“Dat is verschrikkelijk. Je raakt het vertrouwen
in je lichaam en het leven kwijt. Het begon met
een dikke klier in mijn hals, vermoeidheid, gewichtsverlies. Ik sukkelde maandenlang en woog
nog negenenveertig kilo toen ik naar een arts
ging. Ik werd niet serieus genomen en als lastig
ervaren. Dat laatste waarschijnlijk omdat ik niet
altijd even fijnzinnig reageerde. Ik was strijdbaar, boos op mijn lichaam, boos op de artsen,
bang voor de dood. Na een slopende weg langs
artsen en ziekenhuizen van 2 juli tot 22 november 2016 kwam de diagnose Non Hodgkin. Er volgde een heftige chemokuur en na een half jaar
was ik ‘schoon’ maar vreselijk verzwakt en nog
steeds doodsbang. Revalidatie werd pas in 2018
opgestart.
In dat traject leerde ik mijn prioriteiten kennen
en wie en wat (mensen, activiteiten, gewoonten,
omgevingen, bezigheden) me goed doen of juist
ondermijnen. Ik schilderde sinds begin 2016 niet
meer. Na mijn behandeling was ik volcontinue
uitgeput en mijn geheugen en motoriek waren
verstoord. Ik had de kracht, de concentratie, de
motoriek en de vaardigheid niet meer. In januari
2019 ben ik in België naar een beginnerscursus
gegaan om het stap voor stap opnieuw te leren.
Geleidelijk kwam het vertrouwen weer terug en
besloot ik deel te nemen aan de Rembrandt-wedstrijd van het Rijksmuseum.”

Fotografie

Naast schilderen heb jij je ook toegelegd op
fotograferen. Wanneer en waardoor is die passie ontstaan?
“Ik fotografeer sinds Liv’s geboorte in 2000. In
2015 kocht ik een nieuwe camera en toen schilderen niet meer ging, werd de camera mijn penseel, in die zin dat ik tóch iets kon creëren. In
2016 ontdekte ik de mogelijkheden van infraroodfotografie.”

Bekijk op haar FB-pagina ‘A walk in the
park’, een autobiografische motionpicture.
‘Een compilatie van infraroodfoto's gemaakt in het stadspark in Weert. Op het
moment dat ik de foto's nam was ik ziek
maar ik wist nog niet wat me mankeerde.
Eind dat jaar bleek het kanker te zijn. Een
jaar na dato kwam ik terug en zag dat de
magische boom die ik zo mooi vond geveld
was, bezweken aan zwammen die hem als
tumoren hadden opgevreten. Ik maakte
opnieuw foto's van de boom hoe hij daar
lag, terwijl ik weer op mijn benen stond.
Pas vele maanden later heb ik de energie
bij elkaar gesprokkeld om deze compilatie
te maken die visualiseert hoe onwerkelijk
mijn dansje met de dood was en nog steeds
is. Het sijpelt door in alles wat ik ben en
doe en voel en maak.’

Rembrandt-portret

Jouw ‘Rembrandt’-portret hangt nu in het Rijksmuseum. Uit meer dan 8000 inzendingen uit 95
landen zijn er 563 geselecteerd voor deze expositie. Rembrandts stijl en typische lichtinval
heb je op meesterlijke wijze weergegeven. Hoe
is dit schilderij tot stand gekomen?
“In de kroeg, met Jochem Rietjens filosoferend
over hoe mijn inzending eruit moest gaan zien,
werd het zijn markante kop met daaraan toegevoegd de sjaal van Beethoven, de hoed van Verdi
en de bril van Shostakovich (Jochem is muziekkenner). Dit portret, de mate waarin het gelukt
is, heeft mij immens veel energie en dynamiek
gegeven om zowel mezelf als het schilderen te
hervinden.”
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Kunstscene in de regio en het
kunstbeleid in het weerterland
“Ik heb veel waardering voor wethouder Geert
Gabriëls. Binnen de marges van vastgeroeste
structuren en tegenstrijdige lokale belangen doet
hij met passie wat mogelijk is om Weert cultureel te doen bloeien. Hij denkt buiten de lijntjes
en sluit niemand uit, wat nogal on-Weerts is. De
ambtelijke machinerieën kunnen die vooruitstrevende mentaliteit nog niet overal vertalen. Ik zie
zeker ruimte voor verbeteringen, maar hou me
liever bezig met verf dan met politiek. Er is in
Weert veel talent in vele disciplines, tatoeëerders, street artists, fotografen, tekenaars, schilders, dansers, designers, muzikanten etc. Velen
daarvan staan helemaal niet in de kijker bij de
Gemeente, maar geven wel vorm aan het culturele circuit. Ik zou graag meer waardering en support zien voor deze groep die vaak hondstrouw is
aan Weert maar amper wordt opgemerkt.
Ik moet nog dagelijks keuzes maken omdat mijn
energielevel heel laag is dus politiek gaat aan mij
voorbij. Een middagje naar het Rijks betekent
drie dagen gevloerd en géén Bospop, bijvoorbeeld. Voor mij is het nu dealen met de situatie.
Ik heb niet meer de energie om vol voor mijn
creatieve ambities te gaan en in een inkomen
te voorzien. Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt amper mijn vaste lasten. Soms als
ik heel moe ben, het schilderen dagenlang niet
lukt of op momenten van afwijzing denk ik ‘laat
ook maar, ik word postbode’. Maar mijn lijf kan
zulk werk al helemaal niet meer aan en dan pak
ik toch weer een kwast, al is het maar omdat ik
gewoon graag schilder, ongeacht of het lukt of
verkoopt. Ik ben er nog, of beter gezegd, ik ben
er weer…ik weet wat ik kan en vooral ook wat
ik niet (meer) kan, maar het ruikt hier wel weer
naar verf en dat is een zalving voor mijn ziel!”

.00
12.30 - 19

Tijdens koopzondag 22 september worden verschillende pleinen, winkels en bijzondere buiten- en binnenlocaties omgetoverd tot een dynamische
culturele beleving. Het centrum van Weert is van 12:30 tot 19:00 uur dé plek voor families, vrienden, jong en niet meer zo jong, om zich te
verwonderen, laten inspireren en te amuseren. Tijdens de hele zondag bruist het centrum dankzij de vele culturele activiteiten. Professionele- en
amateurkunstenaars, verenigingen en culturele instellingen laten het publiek genieten van muziek, dans, theater, literatuur en film.

Muzikale opening
De opening van het Cultureel Lint 2019
vindt plaats op de nieuwe muziekkiosk
aan het St. Raphaelpad. Het jong
Nederlands Blazers Ensemble zuid blaast
ons samen met zangeres Suzan Seegers
omver, waarna woordkunstenaar Merlijn
Huntjens op zijn eigen poëtische manier
de openingshandeling zal inleiden. Ook
dit jaar wordt het Cultureel Lint weer
door onze wethouder Cultuur Geert
Gabriels geopend. Voorafgaand warmt
stadsbeaardier Frank Steijns de stad al
op vanaf de kerktoren.

Fresh & Urban
Art plein
Dansschool Fresh verzorgt de hele middag
een Urban art programma voor jong en
oud op het Collegeplein. Er zijn diverse
optredens van alle leeftijdsgroepen.
Geniet van showcases, battles, freestyle
breakdance en volg graffiti artists live
aan het werk. Veel activiteiten zijn
interactief.

Kunstbende Limburg

Kunstbende Limburg is dit jaar tijdens zijn zomertoer ook
aanwezig op het Cultureel Lint met het beste creatieve
talent van Limburg! Kunstbende is dé wedstrijd voor jong
creatief talent van 13 t/m 18 jaar. Al meer dan 25 jaar geeft
Kunstbende de tijd aan het creatief talent van Nederland.
Kunstbende is jouw tijd op het podium, om jouw eigen ding te
doen, waarin alles – maar dan ook echt alles – geoorloofd is!
Men kan meedoen acht verschillende categorieën:
Dans – DJ – Expo – Fashion – Film – Muziek – Taal – Theater
Tijdens deze uitvoeringen op Cultureel Lint in de Langstraat
(bij de eigen Kunstbende-caravan) zal een divers palet aan
deelnemers hun kunnen tonen. Meer informatie bij de caravan
zelf op de dag van het optreden of via de website:
www.kunstbendelimburg.nl

Muzikantenweekend

Twintig muzikanten uit de omgeving
Weert/Nederweert hebben zich dit
voorjaar opgegeven voor een muzikale
uitdaging: Ze vormen 3 nieuwe, nog
niet bestaande, popbands en werken
een weekend lang aan minimaal twee
zelfgeschreven nummers per groep om
deze de laatste dag van het weekend
live te presenteren op het Cultureel
Lint in de binnenstad van Weert. Het
doel van het weekend is het aanjagen
van muzikale vernieuwing, het uitbreiden van ieders muzikantennetwerk, het
samenbrengen van lokale muzikanten
en natuurlijk… speelplezier! Op
facebook.com/hetMuzikantenWeekend
kun je de vorderingen van de muzikanten op 20, 21 en 22 september volgen!

Martinusschool, pop-up locatie voor jonge kunstenaars

DESTINATION UNKNOWN is een non-profit organisatie die jonge kunstenaars een werkperiode biedt in panden die tijdelijk leeg staan; wachtend op een
nieuwe eigenaar of klaar voor de sloop. Kunstenaars worden uitgedaagd site-specifiek werk te ontwikkelen. DESTINATION UNKNOWN is een nomadische
organisatie, dat wil zeggen dat ze zich niet op één enkele locatie richt, maar elk jaar op een nieuwe locatie neerstrijkt, in Weert kunt u terecht in de
Martinusschool op de Emmasingel. Hier kunnen kinderen (vanaf 7 jaar) ook nog genieten van de kindervoorstelling ‘Het Meisje en het water!’.
VIDEO POWER is een initiatief dat de creatieve productie van audiovisueel materiaal stimuleert. Zij volgen kunstenaars in hun creatief proces en vertonen
tijdens het Cultureel Lint vier korte films.

Het Cultureel Lint wordt georganiseerd
door de Stichting Cultureel Lint
waarin zijn vertegenwoordigd:

Met steun van:

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

volledig
volledig
programma:
programma:

cultureellint.nl
cultureellint.nl
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dé Weerter Uitmarkt sept

Markt - podium noord

2

Markt - podium zuid

3

Markt - Gemeentemuseum Weert

4

Markt- De SooS

5

Beekstraat - Concertzaal

6

Beekstraat - Gotcha! cinema

7

Beekstraat - Cwartier

8

Collegeplein - Munttheater

9

Collegeplein - podium

10 Collegeplein - plein/dansvloer
11 Hoogstraat - Nelly de Turck
12 Hoogstraat - Smaeck
13 Langstraat
14 Langstraat - centraal
15 Muntpassage
16 Van Berlostraat - podium
17 Maasstraat - Eric Mertens Optiek
18 Maasstraat - Birgittinessenklooster
19 Maasstraat - Anne-Belle Mode
20 De Oude Schut
21 Emmasingel - voormalige Martinusschool
22 Maaspoort - Bethelkerk
23 Stationsstraat - café 't Swaentje
24 Nieuwe Markt
25 St. Raphaelpad - Theater de Huiskamer
26 St. Raphaelpad - plein
27 St. Raphaelpad - kiosk
28 Wilhelminasingel - Stadhuis
29 Wilhelminasingel - RICK lokaal 102/103

13.00 uur

13.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.30 uur

Brassta!

RICK Big Band
Linda Smeets
toekomstbeeld
museum

Frans Adriaens

Shades of Grey

Duo Diversão

Floortje Hover

RICK Dans

Rob Scheepers

Frans Adriaens

CommChriss cabaret

Frans Adriaens

CommChriss cabaret
Clarinet Choir Weert

Super-Snelle-Turbo-Band workshop
Nigel Otermans

Suzan Seegers

Kennismaking
Cultuurmakelaar
Sally Dansgezelschap
Maastricht

Fresh break battles

Fresh dansworkshop
breakdance ‘6+ jr

Workshop ukelele

Jeff Mennen

Straattheater

Blues op ukelele en
mondharmonica

Blues op ukelele en
mondharmonica

Blues op ukelele en
mondharmonica

Denise Raetsen

United by Music

Kapitein Kosto

13.00 uur

Merlijn Huntjens en
poetry slam jongeren
Schots & Scheef
Fung Loy Koh
Taoist Tai Chi

nie St. Joseph 1880 Weert

Modeshow hoeden
College (catwalk)
Vocaal Ensemble
Quintessens

Trio Going Places
Hermeni-j Vannix

Het Meisje en Het Water

Jeff Mennen

Kepèl Um te Bäöke
Het Meisje en Het Water

Bethelkoor

Clarinet Choir Weert

Dixiestompers

Schots & Scheef

Hermeni-j Vannix
Het Meisje en Het Water

Video Power

Talentpresentatie
LBM+pianoconcours

Klein Orkerst

United by Music

Het College
musicalpresentatie

United by Music

RICK dans

Tejatergroep
De Weerse Prei

Pubquiz

Tejatergroep
De Weerse Prei

Pubquiz

Jamsessie
Lennard Gilissen

Fung Loy Koh
Taoist Tai Chi

Rogstaekers:
onthulling mozaïek

Ouderenkoor Wij
willen zingen

Trio Going Places

13.30 uur

14.00 uur

WOKMUZIEKTHEATER

I

16
14
H

Zangvereniging Laar

The Ray Stabbing
Singers

Muziek

Pubquiz
Straattheater
Theater

Herman Brood
tributeband

15.00 uur

15.30 uur

16.00 uur

Overige

Manoeuvre

jong (professioneel)
talent

Klein Orkerst

16.30 uur

20
17

13

18

19

K
22

CULTUURMARKT

Beeldend

Seniorenorkest RICK

Zanggroep Vocus

i

23

Literatuur / Film

vanaf 15.15 uur

21

2

28

ZILVIE

Shades of Grey

14.30 uur

D

Dans

MuzikantenWeekend & Scary Kids

14.15 - 15.00 uur Good Souls

Mannenkoor
Eendracht

J

Zang

Line Dance
(new line)

Gemengde zangvereniging Con Amore

24 G

29 26
25 27

F

11

1
A
3 4

9

Dixiestompers

13.30 - 14.15 u. Opera Compact

The Streetsingers

Straattheater

presentatie
zangschool Zang & Co

Sambaband As Arraias Opleidingsorkest K. harmo-

JongNBEzuid

12.00

Straattheater

Modeshow hoeden
College (catwalk)

Eva & David

Klein Orkerst

Stichting Destination
Unknown

Trio Going Places

Straattheater

Maggie Dae

Kepèl Um te Bäöke

Fresh dansworkshop
breakdance ‘6+ jr

E

8

10

12

5

15

Nabil Aouled Ayadi

Fresh break battles

7

C

Super-Snelle-Turbo-Band workshop

Straattheater

Straattheater

Fung Loy Koh Taoist
Tai Chi

RICK dans

Eva & David

Straattheater

Release

6
B

Fresh dansoptredens

Denise Raetsen

Geert-Jan van Hoek schildert

17.00
19.00

Film 'Deportatie in het zicht van
de bevrijding' met muzikale inleiding

Duo Diversão

KUNSTBENDE

Turnback &
The Blazing Babes

Maggie Dae

Weerter Mannenkoor

Fresh dansoptredens
Jasper Briks graffiti artist
(interactieve sessie)

Fung Loy Koh Taoist
Tai Chi
Floortje Hover

Film 'Deportatie in het zicht van
de bevrijding' met muzikale inleiding
Workshop ukelele

16.30 uur

Mea van Delden en
Michelle Verheggen harpduo

Jeff Mennen

Kennismaking
Cultuurmakelaar

16.00 uur

16.30 - 19.00 uur: Markt, podium noord - Turnback & The Blazing Babes

1

12.00
12.00 uur - Warming-upconcert door Frank Steijns 12.30 uur, St.Raphaelpad - opening met JongNBEzuid, Suzan Seegers en Merlijn Huntjens

PROGRAMMA

dé Weerter Uitmarkt sept

17.00
19.00

voor kids
professioneel
programma

Op de Cultuurmarkt in de Van Berlostraat maken bezoekers
kennis met het veelzijdige culturele aanbod van Weert en
omstreken. Bij de kramen zetten lokale gezelschappen hun
beste beentje voor en geven zij (interactieve) presentaties.
De volgende deelnemers vind je op de Cultuurmarkt:
– Air d’Accordéon / Roméo et Juliette
– Filmhuis Weert
– Helena Hoeden
– Jeugd- en opleidingsorkest kerkelijke
harmonie St.-Joseph 1880 Weert
– Mosaingo
– Munttheater
– Muziekcentrum De Bosuil
– Ouderenkoor Wij Willen Zingen
– Popkoor The Ray Stabbing Singers
– RICK
– Stichting Architectuurlijk Weert
– Toneelgroep Weert
– Toneelvereniging De Mantel
– Volksdansgroep Wertha
– WOKMUZIEKTHEATER
– Zang en Co

Doorlopend van 13.00 uur - 17.00 uur • Doorlopend van 13.00 uur - 17.00 uur • Doorlopend van 13.00 uur - 17.00 uur • Doorlopend van 13.00 uur - 17.00 uur • Doorlopend van 13.00 uur - 17.00 uur

A

Markt - Bruna
Meet & greet met
schrijvers
Ga op de foto met
Bram Botermans
(bekend van Leven van
een Loser) en bezoek
tussen 14:00 en 16:00
uur de ‘meet & greet’
met auteurs Marja
Boomstra en
Gaby Rasters.

B

Beekstraat Art&Gallery
Ton Piepers en Jan
Mennen Art&Gallery
Buiten de galerie
maken kunstenaars
terplekke hun
schilderwerken.

C

D

E

F

Wilhelminasingel Bibliocenter

Muntpromenade

Boekenmarkt
Bibliocenter

Cultuurmarkt

Soundful Sunday
jamsessie

Maak kennis met RICK

Jennifer de Graaff

Een jamsessie
is dé uitgelezen
mogelijkheid ervaring
op te doen, je spel
nog beter te maken
en contacten te
leggen met andere
muzikanten.

Neem deel aan de speurtocht Bruisend Lint
en ontdek de veelzijdigheid van het brede
cursusaanbod van RICK. In het souterrain, de
poplokalen en de geluidsstudio klinkt het geluid van
MuzikantenWeekend, in het danslokaal beweegt
Dans in Balans en in het toneellokaal worden diverse
voorstellingen gegeven. Vanaf 14.00 uur kunnen
liefhebbers deelnemen aan beeldhouwen in mergel.
Herman van Horen verrast u met bijzondere boeken.

De Annex presenteert
het werk van
Jennifer De Graaff
(1988, Weert) onder
de titel Waar het hoofd
van vol is.

Hier haalt de
liefhebber van
tweedehands
boeken zijn/haar
hart op tijdens de
boekenmarkt.

In de Van Berlostraat
maak je kennis met het
brede cultuuraanbod
dat Weert en omgeving
rijk is, tentoongesteld
op de Cultuurmarkt.

Wilhelminasingel
RICK

G

Van Berlostraat Cultuurmarkt

Meikoel De Annex

H

Langstraat Gallérie
Longstreet
Gallérie Longstreet
Pop-up expositie van
Rina de Corti (keramiek
en bronzen objecten)
en Ton Geurts follages
(fotocollages).

I

Nieuwe Markt

Kinderplein

Rogstaekers
prinsenwagen

De Ursulinenhof
transformeert tot een
feestelijk Kinderplein,
met o.a. Luna
Popcorn & Schminken,
Bubbletales CaraBella en SALLY
Dansgezelschap
Maastricht +
Het Laagland.

Locaties en programmering kunnen nog veranderen, voor het actuele programma kijk op www.cultureellint.nl of kom naar de eigen Cultureel Lint informatiestand.

16

J

Ursulinenhof

17

Voel je als een echte
stadsprins op de
prinsenwagen van VV
de Rogstaekers. Raad
jij wie de hoogheid
van de komende
vastelaovendj wordt?

K

Langstraat centraal
Anachronisch
fotograaf
Met een grote
mahoniehouten
camera uit 1890
worden bezoekers
geportretteerd.

22
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BEELDEND
Destination Unknown Een non-profit organisatie die jonge
kunstenaars een werkperiode biedt in panden die tijdelijk
leeg staan, heeft zich nu tijdelijk gevestigd in de voormalige Martinusschool.

OVERIGE

Brassta! Deze swingende zevenkoppige band speelt een
uiteenlopende mix met invloeden van jazz, ska, blues en
klezmer.

Cultuurmakelaar Robin Moonen Maak kennis met de
Cultuurmakelaar, te ontmoeten in het tijdelijke kenniscentrum van ’t Stadslab in Cwartier in de Beekstraat.

Clarinet Choir Weert Het klarinetensemble van RICK staat al
sinds de oprichting in 1986 onder leiding van John van Peij.

Kunstbende Limburg Kunstbende Limburg is dit jaar
tijdens zijn zomertoer ook aanwezig op Cultureel Lint met
het beste creatieve talent van Limburg! Kunstbende is DE
wedstrijd voor jong creatief talent van 13 t/m 18 jaar.
Luna Events schminken en popcorn Luna en haar vrolijke
meiden zijn de hele middag met hun gezellige caravan vol
popcorn, snoep en schmink aanwezig.
Pubquiz Doe mee met je team en proef de sfeer in Theater de Huiskamer.

Gemeentemuseum Weert Wandel nog één keer door het
‘oude’ museum voor de ingrijpende verbouwing begint.
Helena Hoeden Hoeden, petten, mutsen en fascinators
maken een outfit compleet. (Cultuurmarkt).
Jasper Briks graffiti artist Stap in de wereld van graffiti
art en neem deel aan de interactieve wording van een
nieuw werk tijdens Cultureel Lint.
Leerlingen van Het College Havo5-leerlingen van Het College presenteren hun onder begeleiding van kunstenares
Mathilde Pil gemaakte hoeden van gerecycled materiaal.
Mosaingo Maak kennis met de wereld van glasmozaïek,
geschikt voor jong en oud. (Cultuurmarkt).
RICK Beeldend Maak kennis met het veelzijdige aanbod van RICK en neem deel aan een van de interactieve
presentaties.
Stichting Architectuurlijk Weert Samenwerkingsverband
van enkele enthousiaste vrijwilligers uit de vakwereld.

DANS

MUZIEK

Bubbletales Cara-Bella De Bellentuin is een creatieve
stads-oase, waarbij alles draait om het maken van de
mooiste en de grootste zeepbellen.

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Beoefening van Taoïstische
Tai Chi geeft rust en maakt je sterk en flexibel.

Geert-Jan van Hoek Met zijn rijdende atelier brengt hij
verse ambachtelijke stillevens naar het grote publiek, met
afwisselend een muzikale traktatie op mondharmonica.

dé Weerter Uitmarkt sept

V.V. de Rogstaekers Voel je voor een moment Rogstaekersprins en neem plaats op de optochtwagen. Raad wie er dit
jaar Rogstaekersprins en -jeugdprins worden en win kaartjes.
Wipe-out Ga de uitdaging aan en spring meters hoog op
de wipe-out attractie op het urban Collegeplein.

LITERATUUR EN FILM
Deportatie in het zicht van de bevrijding Vertoning in
Gotcha! Cinema van een in dialect gesproken documentaire door Peter Crins en Peter Hermans. (programma in
het kader van 75 jaar bevrijding).

Jong Nederlands Blazers Ensemble Zuid Het jongNBEzuid bestaat uit 10 gevorderde amateurs of beginnende
conservatoriumstudenten, gecoacht door NBE-klarinettist
Tom Wolfs en gecoördineerd door het Huis voor de Kunsten
Limburg. Zij openen het Cultureel Lint 2019.

Winnaars Pianoconcours RICK en LBM concours (J)
De winnaars van het RICK Pianoconcours spelen samen
met twee winnaars van het bekende LBM concours.
In de Bethelkerk speelt Ward Vissenberg klarinet en
Dylano Driessen trom.

STRAATTHEATER

De Dixiestompers Met de focus op de jaren 20 en 30 van
de vorige eeuw swingt deze bekende dixielandband, met
haar ‘roots’ in Midden-Limburg. De band is graag gezien in
zowel binnen- als buitenland.

PasParTout 'Brutaal en muzikaal' loopt deze humoristische
rattenplaag door de straten.

Frans Adriaens Voordrachtkunstenaar, humorist en auteur
van diverse dialectboeken.

Eva & David Laat je meevoeren door dit muzikale akoestische duo. De Weertse Eva is onder andere bekend van
Rogstaekers de Musical.
Gemengde Zangvereniging Con Amore Het in 1967 opgerichte koor brengt de regionale liefhebber van (musical)
muziek samen.

Lennard Gilissen Luister en geniet van de muzikaliteit van
de jamsessie op saxofoon.
Linda Smeets en gitarist Ruud Peeters Linda schrijft haar
eigen nummers in de stijl van KT Tunstall, Sheryl Crow,
Aimee Mann, Carol King, James Bay, die ze nu samen met
gitarist Ruud Peeters ten gehore brengt.
MuzikantenWeekend Twintig muzikanten vormden in één
weekend drie nieuwe, nog niet bestaande, popbands en
brengen de resultaten tijdens Cultureel Lint ten gehore.

Klein Orkerst Vierstemmig zingend ensemble om het
publiek te entertainen, met Teun Stienen, Renee Klaver,
Janneke van Reenen en Rens Teunissen.

Steltlopers Niet uit de hoogte, wel in de hoogte.

THEATER

Gaby Rasters Won in 2019 met ‘Nooit meer Bang’ de
Valentijnsprijs van zowel de jury- als publieksjury.

Opleidingsorkest Kerkelijke harmonie St. Joseph 1880
Weert (J) Kerkelijke harmonie St. Joseph 1880 Weert is
één van de blaasorkesten die de stad rijk is. Binnen de
vereniging is veel aandacht voor jeugd en voor opleiding
van jeugd en volwassenen.

CommChriss Brengt een zeer persoonlijk en intiem
optreden met een luchtige en een uitdagende stijl van
komedie.

Marja Boomstra Schreef de zeer goed ontvangen en met
vele 5 sterren leesrecensies gewaardeerde psychologische
thriller ‘Als het verleden toekomst wordt’.

RICK Big Band Jazz is hot! Maak kennis met de veelzijdige
wereld van de jazzmuziek met de RICK Big Band onder
leiding van Mia Claessen.

Het meisje & het water Stoer zeemansverhaal in wording
voor kinderen vanaf 7 jaar, gespeeld in de gymzaal van de
voormalige Martinusschool.

Merlijn Huntjens Schrijft poëzie, is maker bij VIA ZUID en
PANDA en literatuurconsulent bij Het Huis voor de Kunsten
Limburg. Merlijn opent en begeleidt een aantal jongeren
om bij de Cultuurmarkt het Cultureel Lint af te sluiten
met een gezamenlijke performance.

Sambaband As Arraias Zomerse klanken knallen door de
lucht bij deze uit Weert afkomstige sambadrumband.

Kapitein Kosto Kapitein Kosto onderzoekt vanuit zijn duikboot de diepste oceanen van de wereld. Op zijn ontdekkingsreis is het nooit saai. Mede mogelijk gemaakt door Via Zuid.

Dansen met Vreemde Eend (4+) Doe mee aan het
Vreemde Eendjesspel van SALLY DANSGEZELSCHAP MAASTRICHT & Het Laagland! Grijp een paar badeendjes van
het picknickkleed, kijk welk symbooltje erop staat en zie
welke dans eruit ontstaat.

Scary Kids Deze vijfkoppige jeugdige rockband won Van
Horne Pop in 2019 en brengt vette rockmuziek.

Harpisten Michelle Verheggen en Mea van Delden (J)
Uniek optreden, leraar en leerling spelen samen. Michelle
nam ooit les bij Mea en studeerde vorig jaar af aan het
conservatorium van Den Haag, ze spelen nu samen met
harpleerlingen van RICK.

Dansschool Fresh Dans mee, moedig aan tijd breakdance
battles en kom kijken naar spetterende optredens.
Dansstudio Release verrast met een bijzonder programma
op de catwalk in de Maasstraat.

Schots en Scheef Dit ad hoc duo van violiste Liesbeth
Hendrix en gitarist Paul Gisberts speelt sfeervolle Schotse
liedjes.

Nabil Aouled Ayadi cabaret De talentvolle en veelzijdige
comedian Nabil Aoulad Ayad trakteert je op lekker veel
grappen, absurdistische complottheorieën en hilarische
typetjes.

Seniorenorkest RICK Met veel deelnemers afkomstig van
harmonie- en fanfareorkesten een gevarieerd orkest, als
afsluiter van het programma op de Nieuwe Markt.

RICK Dans De dansafdeling van RICK geeft een kijkje in de
keuken van theaterdans.

Shades of Grey Twee zangeressen en twee gitaristen
spelen een gevarieerd repertoire.

Volksdansgroep Wertha
Maak kennis met volksdansen in traditionele kledij.
(Cultuurmarkt).

VIDEO POWER Een filmpresentatie met vier korte films
geproduceerd door VIDEO POWER, een productieplatform
voor audiovisuele kunsten in Maastricht.
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Jeff Mennen
Spelend op een romantische gitaar uit 1890 met muzikale
focus op oude, klassiek en Zuid-Amerikaanse muziek zet
Jeff de Spaanse componist Fernando Sor centraal.

Opera Compact In Ik haat Opera! maakt Opera Compact
korte metten met het stoffige beeld dat opera een stervende kunstvorm is. Opera = booming!

Ouderenkoor Wij Willen Zingen Zingen liefhebbend,
brengt dit koor een gevarieerd meertalig repertoire.

Vocaal Ensemble Quintessens Het Budelse ensemble zingt
zowel dynamische als gevoelige nummers.
Weerter Mannenkoor Behoeft nauwelijks introductie.
Dit koor bestaat sinds 1966 en zong al op veel plaatsen in
binnen- en buitenland.
WOKMUZIEKTHEATER Brengt een geënsceneerd programma rond het thema kerk en kroeg: religieuze en feestelijke koren uit diverse bekende opera’s.

United by Music All Star Band Tien zeer verschillende
persoonlijkheden met ‘talent’ gemeenschappelijk, vormen
samen de United by Music All Star Band.

Hermeni-j Vannix Jong en oud vertegenwoordigd voor een
feestelijk muzikaal geheel op het pleintje van De Oude
Schut.

Manoeuvre Mooi zingen vindt dit mannenkoor belangrijk,
maar plezier nog veel meer. Het koor staat onder leiding
van dirigent Noël Seerden.

The Streetsingers Het gemengde koor speelt na 39 jaar
nog steeds onder begeleiding van oprichter Noël Seerden.

Ukelele workshop Maak kennis met de ukelele en leer
snel, onder begeleiding van een leuke docent, een bekend
liedje te spelen. Je hoeft je eigen ukelele niet mee te
nemen, die kun je tijdens de workshop lenen.

Herman Brood Tributeband Beleef deze bijzondere tribute aan de onvergetelijke muziek van Herman Brood.

Mannenkoor Eendracht Het bijna 100 jaar bestaande koor
met maar liefst 40 zangers zingt een breed repertoire.

The Ray Stabbing Singers Popkoor dat met het gevarieerde repertoire reikhalzend uitkijkt naar het 50-jarig
jubileum in 2021.

Turnback & The Blazing Babes De hernieuwde negenkoppige band vlamt van het podium, als slotact van dit
Cultureel Lint.

SALLY Dansgezelschap Maastricht Vandaag presenteert
SALLY choreografisch werk uit ‘Danslab’ editie 2019. U
krijgt ‘work in progress’ te zien van de jonge maker Luis
Ricardo Pedraza Cedrón in het Munttheater.

Maggie Dae Singer-songwiter uit het Limburgse land,
zichzelf akoestisch begeleidend op gitaar.

Suzan Seegers Zangeres en musicalster SuuS opent het
Cultureel Lint samen met het Jong Nederlands Blazers
Ensemble Zuid. In de middag zingt ze begeleid door haar
vaste pianist Marc-Peter van Dijk in het Munttheater.

Trio Going Places Drie enthousiaste muzikanten Irene Koster op viool, Tineke Lemmens op diatonische accordeon en
Ilse Konings op cello schrijven hun eigen muziek en laten
op een verrassende manier zien en horen waar hun ideeën
vandaan komen.

Line Dance (new line) Maak kennis met line dancing en
doe mee tijdens de interactieve sessies.

Toneelvereniging de Mantel Speelt het avondvullende blijspel Charlie in november in het Munttheater. (Cultuurmarkt).

Denise Raetsen Een uit Weert afkomstige singer-songwriter die muzikaal blijk geeft van haar kijk op de maatschappij en zichzelf.

Fieëstkepèl Um te Bäöke Speelt van carnavalsmuziek
tot TOP2000 en actuele hits op het pleintje van De Oude
Schut.

GoodSouls Sympathieke up-coming indie-rock band die is
samengesteld uit Weerter en Nederweerter artiesten van
formaat.

Toneelgroep Weert Speelt in oktober 2019 de klucht
‘Gekke Fratsen’ in het Munttheater. (Cultuurmarkt).

Christelijk Gemengd Bethelkoor Met 32 actieve leden
brengt het koor geestelijke en wereldlijke liederen.

Duo Diversão Theo Collaert en Emmy Stultiens vormen op
gitaar en fluit een bijzonder mooie combinatie. Zij spelen
klassieke en Zuid-Amerikaanse werken.

Frank Steijns De stadsbeiaardier van Weert warmt je
met feestelijke klanken vanaf de kerktoren op voor het
Cultureel Lint 2019.

Tejatergroep De Weerse Prei Aanschouw de humoristische preview van de nieuwe show die in november in
Theater de Huiskamer gespeeld wordt.

ZANG

De Super-Snelle-Turbo-Band! Door mee te doen met De
Super-Snelle-Turbo-Band maak je eenvoudig kennis met
een muziekinstrument. Na een half uur oefenen samen
met anderen vorm je al een popgroep en breng je samen
een liedje ten gehore.

Floortje Hover sing-a -songwriter Floortje Hover is
singer-songwriter. Onlangs verscheen haar 2e CD met Nederlandse Liedjes. december won ze het COC-songfestival
in Amsterdam met het liedje ‘Isabelle’.

Roméo et Juliette Het bekendste liefdesdrama ter wereld
wordt in april 2020 opgevoerd in Weert. (Cultuurmarkt).

Zang en Co Leerlingen van Zang en Co laten onder leiding
van Linda Smeets horen waar ze in de lessen aan hebben
gewerkt.
Nigel Otermans Verkozen tot Nederlands jeugdkampioen
toneelgoochelen brengt de 17-jarige Nigel vingervlugheid,
spanning en romantiek samen.

Zanggroep VOCUS Een koor van 25 enthousiaste vrouwen
zingt veel drie- en vierstemming gezongen licht populaire
muziek.

RICK toneel Maak tijdens een interactieve workshop kennis met de wereld van toneel. Spot op de buhne gericht,
de spanning van het theater voelbaar.

Zangvereniging Laar Tweewekelijks zingt dit koor onder
leiding van Annemarie Moors bij kerkelijke missen en
festiviteiten op Laar.

Rob Scheepers cabaret Speelt op 30 december in het
Munttheater en geeft je nu alvast een hilarisch voorproefje.

ZILVIE
ZILVIE (Zingen Is Leuk Voor IEdereen) is een koor voor
mensen met een beperking.

19

inbedrijf

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken
Wij werken met 3 volledig gediplomeerde contactlensspecialisten
waarvan 2 HBO optometristen
Alle soorten contactlenzen passen
we aan en kunnen we leveren

Weer de hoogste
waardering!

Eerst 2 maanden gratis
contactlenzen proberen voordat
u beslist
Elke dag van de week een
contactlensspecialist aanwezig
Onze optometristen doen
oogonderzoeken op verwijzing
van uw huisarts met
vergoeding door uw
ziektekostenverzekering (NL)

Klanten geven
ons deze cijfers:

Internet
en Mobiel
Bankieren

Algemeen

8,7

9,3

Service

8,8

Inge Paulissen van RegioBank Weert:

“Geld is altijd privé! Jouw geldzaken wil je daarom persoonlijk
delen met iemand die je begrijpt en tijd voor je heeft.”

Wilhelminasingel 185 • 6001 GS Weert • T: 0495 - 544588 • www.mennenendecock.nl
Ma: 13 - 18 u, Di t/m Woe: 9 - 18 u, Do: 9 - 21 u, Vrij: 9 - 18 u, Zat 9 - 17 u

Bron: Consumentenbond juni 2019

Woensdag 18 september a.s.

Zuiderhuis

VrouwEVENT
in het Munttheater

Schepenlaan 3
6002 EE WEERT
T (0495) 65 77 86
E rb.weert@zuiderhuis.nl
I zuiderhuis.nl

www.munttheater.nl
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Veel mensen kennen RegioBank. “Wat nog niet
iedereen weet is dat RegioBank een ánder soort
bank is.” Hiermee luidt Inge Paulissen, adviseur bankzaken bij Zuiderhuis, haar verhaal in.
‘RegioBank heeft geen eigen kantoren maar ruim
500 financiële dienstverleners die zich zelfstandig
adviseur van RegioBank mogen noemen. Bij deze
bank is persoonlijk contact belangrijk. ‘Wij’ zijn
nog betrokken bij de mens achter de geldzaken.
Door tijd te nemen voor de klant kunnen de adviseurs van RegioBank meer van betekenis zijn!
De tijd en aandacht die wij kunnen geven, past
bij hoe mijn collega’s en ik onze diensten willen
aanbieden: betrokken en met korte lijntjes. Contact opnemen doe je rechtstreeks met de adviseur
Bankzaken, bijvoorbeeld bij Zuiderhuis. We nemen de tijd om met een klant écht aan tafel te
zitten en te luisteren, dat geldt bij grote en kleine
vragen. En we helpen nog met overschrijven als
dat zelf niet (meer) lukt. Daarvoor kan je zomaar
binnenlopen. Dat menselijke contact maakt dat ik
met plezier naar mijn werk kom!”

ik er om hen advies te geven. Zuiderhuis blijft als
financiële dienstverlener echter altijd onafhankelijk! Dat houdt in dat bij een hypotheekadvies van
Zuiderhuis alle hypotheekverstrekkers worden betrokken; óók die van RegioBank. De klant bepaalt
vervolgens waar de hypotheek wordt afgesloten.
Zo werken RegioBank en Zuiderhuis zowel apart
als samen, terwijl ieders onafhankelijkheid gegarandeerd is!”

Zuiderhuis en RegioBank:
samen en toch apart

Inge: “ RegioBank biedt volwaardige particuliere
bancaire diensten: betaalrekening, wereldpas,
creditcard, spaarrekeningen, hypotheken. Ook
zakelijke dienstverlening voor het midden- en
kleinbedrijf en verenigingen en stichtingen. Bij
RegioBank kan zelfs een individuele spaarrekening worden geopend. Veel mensen weten dat
(nog) niet. Mocht iemand van bank willen wisselen
dan wordt daar vaak tegenop gezien vanwege de
‘rompslomp’. ‘Dat hoeft niet! Want hiervoor is de
onafhankelijke overstapservice in het leven geroepen. Als je met geldzaken naar een andere bank
overstapt, worden alle transacties gedurende 13
maanden automatisch overgeheveld naar de nieuwe rekening. Uiteraard staan wij ook in dat proces
onze klanten bij.”

RegioBank heeft behalve één centraal hoofdkantoor geen eigen kantoren. RegioBankkantoren zijn
altijd gehuisvest in combinatie met een onafhankelijke, financiële dienstverlener zoals Zuiderhuis.
Inge: “Als adviseur bankzaken ben ik in dienst van
Zuiderhuis en niet van RegioBank. Hierdoor blijven wij onpartijdig. Als mensen zaken doen met
RegioBank zijn mijn collega Ingrid van der Kop en
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www.meubelnieuwestijl.nl
ROERMONDSEWEG 109, WEERT | 0495 540 079
WONEN & SLAPEN

Inge Paulissen

Wij zijn graag persoonlijk
“Zuiderhuisklanten hebben vaak al een vertrouwensrelatie met hun adviseur. Tijdens servicebezoeken vertellen mensen wat hen bezighoudt.
Hierdoor kennen de adviseurs de mensen al goed.
De lijntjes tussen bank-, verzekerings- en hypotheekadviseurs binnen Zuiderhuis zijn hierdoor erg
kort. Mede daarom kunnen wij bankzaken ‘to-thepoint’, persoonlijk én ongecompliceerd houden!”
aldus Inge Paulissen.

RegioBank: een volwaardige bank

Consumentenbond (juni 2019) gekregen als klantvriendelijkste bank van Nederland!”

Geldzaken:
jong geleerd is oud gedaan

De adviseur bankzaken besluit haar verhaal.
“Grootouders en ouders kunnen voor hun (klein)
kinderen een spaarrekening (laten) openen zoals
de Zilvervlootrekening of het JongWijs-pakket.
Wilt u de ‘bankiers-van-de-toekomst’ leren omgaan met geld dan is het JongWijs-pakket een
goede manier om dit stapsgewijs te leren. Het
kind leert (onder begeleiding) veilig pinnen en wat
de waarde van geld is. Het JongWijs-pakket leert
kinderen ook wat sparen en verstandig uitgeven
is. Ouders worden geholpen met praktische tips
die passen bij de leeftijd van het kind. Natuurlijk
behouden de ouders bij dit product altijd de regie.
Tot 20 september a.s. krijgen de jonge klanten
een bioscoopbon als extra cadeau bij het openen
van een JongWijs-pakket mét betaalpas (vanaf 8
jaar). Voor onze jongere klanten ligt uiteraard ook
een cadeautje klaar.”
Joke van der Mast

De klantvriendelijk(st)e bank
Inge legt verder uit: “RegioBank heeft de toezeggingen vastgelegd in een ‘klantenbelofte’
waarin eenvoud, overzichtelijkheid en transparantie de sleutelwoorden zijn. Daarom blijft het
aanbod aan bancaire producten overzichtelijk!
RegioBank vindt het belangrijk dat een bankproduct bij de klant past en niet andersom. De
adviseurs geven heldere uitleg over die bancaire
mogelijkheden. Wil je je bankzaken persoonlijk
op kantoor doen, via internetbankieren of via de
mobiele app? Je bepaalt zelf jouw voorkeur en
wij passen ons aan! Zo houd je altijd een goed
gevoel over jouw geldzaken. Niet voor niets
heeft RegioBank zo’n hoog rapportcijfer van de
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Door Francis Bruekers

Noem het ambitieus, dynamisch,
vernieuwend, jong of juist oud.
De uitgangspunten voor het
uitvoeringsplan cultuur van de
gemeente Weert zijn in woord en
geschrift duidelijk verwoord in de
Routeplanner Cultuur. Nu nog de
daad bij het woord voegen. Daar
zijn de beleidsmedewerkers van
de afdeling Kunst en Cultuur druk
mee bezig. Onder andere Wim
Truyen (61) en Madelon Moorenvan Hoef (28) dragen het plan
met hart en ziel uit. Wim vanuit
zijn specialisme cultuurhistorie,
erfgoed en archeologie. Madelon
op het experimentele vlak van
cultuurinnovatie.
De Routeplanner Cultuur is de aanzet om de gemeente Weert te vormen tot cultuurstad. Het uitvoeringsplan geldt voor de periode 2017-2020. In
deze periode worden allerlei ideeën en uitgangspunten voorgelegd aan culturele organisaties en
aan inwoners van de gemeente Weert. Onderzocht
wordt of er basis is voor doorontwikkeling van vernieuwende ideeën en suggesties.
Madelon: “De Routeplanner Cultuur is een uitvoeringsplan voor de duur van vier jaar, waarin ruimte
is voor experimenten en innovatie. Met de resultaten ervan, formuleren we uiteindelijk een nieuw
beleidsplan voor cultuur.”

Zijwieltjes
Met de komst van wethouder Geert Gabriëls is
de weg vrijgemaakt voor stevige culturele ontwikkelingen en innovatie. Madelon: “Hij is een
sterk voorvechter en liefhebber van alles wat met
kunst en cultuur te maken heeft. Bij zijn aantreden als wethouder heeft hij nieuw cultuurbeleid
geïnitieerd en een budget vrijgemaakt binnen de
gemeentelijke begroting. Reden hiervoor is dat
er ook daadwerkelijk een slagingskans moest kunnen zijn voor nieuwe initiatieven. Deze moeten na
2020 als het ware op eigen benen kunnen staan,
zonder ‘zijwieltjes’. Met een budget van twee ton
kunnen we nu in ieder geval al veel culturele initiatieven ondersteunen.”

Groeiend besef van het
belang van historie
Concrete resultaten van het uitvoeringsplan zijn
tot nog toe de totstandkoming van het Zuilenkabinet en de aanstelling van de Cultuurmakelaar.
Lees over deze onderwerpen elders in dit blad.
De gemeentelijke expositieruimte ‘De Annex’ en
gesubsidieerde theatervoorstellingen zijn ook enkele van de concrete resultaten. Hierdoor wordt
talentontwikkeling van respectievelijk beeldend
kunstenaars en musici gestimuleerd. Volgens Wim
moeten we echter beginnen met de erfgoed- en
archeologische resultaten. Immers, “erfgoed is
wie we zijn”, aldus deze beleidsmedewerker.

Kunst en cultuur in de gemeente Weert volop in beweging!

Cultuur maakt nieuwsgierig,
is taboedoorbrekend,
		 daagt uit én inspireert
wethouder Gabriëls is: ‘Het Van Horne Jaar is gestart op 1 januari 2018 en houdt niet meer op.’
Het ontstaan van de stad Weert hebben we voor
een groot deel te danken aan de Van Hornes. Door
aandacht te geven aan dergelijke projecten groeit
het besef dat onze geschiedenis van belang is voor
onze identiteit. Historische kennis is door graaf-,
sloop- en bouwwerkzaamheden verloren gegaan.
Door archeologisch onderzoek voortaan vooraan
in het bouw- en ontwikkeltraject te plaatsen, kan
veel van de Weerter historie opgetekend worden.
Archeologie wordt dan niet meer als een ‘last’
ervaren, maar als een inspiratiebron. Dit draagt
bij aan de storytelling over Weert en het Weerterland.”
Een hedendaagse manier om de historische verhalen over een gebied te beleven is via de provinciale archeologieroute (www.archeoroutelimburg.
nl). Deze start in oktober 2019. Op vijf plaatsen
in het Weertse worden letterlijk speerpunten in
de grond gezet. Deze speerpunten markeren interessante historische plekken. Door een QRcode te scannen ontvangt u achtergrondinformatie over die plek. Een van de plekken is een Keltische schans op Molenakker. Tijdens gevechtsperiodes ‘verschansten’ mensen zich letterlijk achter
dit voormalige aarden verdedigingswerk.

Speerpunt stadspark in de
provinciale archeoroute.

Weert stond in 2018 in het teken van de dynastie van de Van Hornes. Diverse muurschilderingen over het Van Horneproject zijn te zien in de
stad. Wim: “Een veel aangehaalde uitspraak van

Heb LEF

Een van de vernieuwende aspecten binnen de
Routeplanner Cultuur is de financiële ondersteuning van gedurfde initiatieven. Deze ondersteuning gebeurt uit het zogenoemde ‘lefbudget’. Dit
budget is bedoeld voor initiatieven op het gebied
van muziek, diversiteit, creatieve broedplaatsen
en urban art. De gemeente Weert daagt inwoners
uit om lef te tonen. Voer eens een voorstelling op
in het stadspark of maak de stad aantrekkelijker
met graffiti. Kortom, verzin ‘ns iets nieuws en dien
een projectvoorstel in. Het lefbudget is bedoeld
om meer en ander publiek te trekken bij kunst en
cultuur.
Een initiatief dat uit dit budget gesteund wordt
is ‘Destination Unknown’ (DU). Een project voor
jonge makers en kunstenaars in de voormalige Sint
Martinusschool aan de Emmasingel in Weert. DU
is een organisatie die jonge beeldend kunstenaars
een werkperiode biedt in panden die tijdelijk leeg
staan. Deze panden wachten op een nieuwe eigenaar of zijn klaar voor de sloop. Op dit initiatief
sluit het voornemen aan om creatieve ondernemers (waaronder kunstenaars) een werkruimte te
bieden. De cultuurmakelaar gaat hiermee aan de
slag door een atelierbeleid op te stellen.

Stadspark in ontwikkeling

De Stichting Diep Events met het gelijknamige festival Diep is een ander initiatief dat mede door
medewerking van de gemeente Weert tot wasdom
heeft kunnen komen. “Dat wat ooit begon als een
tuinfeest, is uitgegroeid tot een volwassen house
en techno concept met dj’s uit binnen- en buitenland en aandacht voor talentontwikkeling.”

Gemeenten Noord- en
Midden-Limburg vallen aan

Madelon: “Vernieuwend is ook de multidisciplinaire
aanpak om het stadspark weer op de kaart te zetten bij onze inwoners. Een aantal creatieve denkers
buigt zich over innovatieve mogelijkheden om dat
te bereiken. In de derde week van september organiseren we een experiment in het park, waarbij
we inwoners en organisaties uitdagen om er activiteiten op te zetten. We weten nu nog niet hoe
die week er uit gaat zien. De lessen die we van dit
experiment leren, worden vervolgens gedeeld met
de afdelingen binnen het gemeentehuis die aan de
slag gaan met de herinrichting van het park.”
Wim: “Het stadspark is van oudsher een belangrijke
en historische plek, niet op de laatste plaats door
de aanwezigheid van het kasteel en de Tiendschuur.
Tijdens die experimentweek ben ik ook te vinden in
het stadspark om het verhaal van deze bijzondere
plek te vertellen.”

Weert is klaar voor doorontwikkeling in kunst en
cultuur. Dit uit zich onder andere in het Aanvalsplan Cultuur Noord- en Midden-Limburg, bedoeld
om te zorgen dat meer cultuurinstellingen in genoemde regio aanspraak kunnen maken op provinciale subsidie. Wethouder Gabriëls is daar een
sterk voorvechter van. Samen met Ger Koopmans,
gedeputeerde voor Cultuur in de provincie Limburg, en de portefeuillehouders Cultuur van diverse gemeenten in Noord- en Midden-Limburg wordt
getracht te bereiken dat provinciale cultuurgelden
eerlijk over heel Limburg worden verdeeld.

Nieuwe vibe zet aan tot…

De volledige tekst van de Routeplanner Cultuur
vindt u op de website van de gemeente Weert
(www.gemeenteraad.weert.nl).

Madelon: “We merken dat er door de nieuwe ‘vibe’
gemakkelijker nieuwe en innovatieve projecten
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worden gestart. Mensen met ideeën hebben het
gevoel dat de gemeente Weert ervoor openstaat.
En dat is ook zo. We denken met de mensen mee.”
Voorbeelden zijn de herbestemming van het
kantoor van voormalige Drukkerij Smeets waar
(creatieve) ondernemers een plek hebben. Of
Theater de Huiskamer met muzikale optredens
en voorstellingen in een historisch gebouw. De
tentoonstelling over de werken van kunstschilder
Jan Tullemans, georganiseerd door de Stichting
Kunstcentrum Weert was daar ook een sprekend
en gewaagd voorbeeld van. “Dit was een typisch
voorbeeld van een innovatief project, waarbij de
schilderijen van Tullemans door Weerter kunstenaars werden bewerkt of inspiratie waren voor
nieuwe kunstuitingen.”

“Er liggen veel kansen en mogelijkheden op het
gebied van kunst en cultuur. Dat heeft wethouder
Geert Gabriëls heel goed in de gaten. Hij zet zich
daar volledig voor in”, aldus beide beleidsmedewerkers.
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Boerkaverbod!

MAAIEN ZONDER MOEITE
ACCUGRASMAAIERS
VAN STIHL

Street art artiesten enthousiast over Weerter initiatief

Zuilenproject met internationale allure

Nieuw
IN ONZE SHOWROOM

Met ingang van 1 augustus 2019 is het verbod op gezichtsbedekkende kleding ingegaan. Op zich zou je denken ‘wat is
de bedoeling?’ of voor welk probleem is dit de oplossing? In
2005 diende Geert Wilders een motie in om het gebruik van
een boerka in de openbare ruimte te verbieden. Het was immers een groot probleem dat naar schatting ongeveer 150
vrouwen in Nederland een boerka droegen en dat was best
wel beangstigend! Immers, wat zouden die vrouwen wel niet
allemaal verbergen onder die boerka en mogelijk gaan ze
daarmee ook aanslagen plegen. Het dragen van een boerka
bemoeilijkt identificatie en dat gaat tot wanordelijkheden
leiden! Toch?

Door Desiré Kappert

Zevenentwintig betonnen zuilen dragen de Boshoverbrug aan de zijde van de Industriekade. Omgeven door
een grote parkeerplaats is het een erg betonnen omgeving. Regelmatig werd een zuil voorzien van illegale
graffiti-teksten en trok de locatie in het verleden drugsgebruikers aan. Al met al een omgeving met een negatieve sfeer. Weerter graffiti-artiest Geert Loijen zag hier een mooie uitdaging en stapte op de wethouder
van cultuur af. Resultaat: een project -ondersteunt door gemeentelijke subsidie- waarbij internationaal
bekende street art artiesten de zuilen voorzien van graffiti. Begonnen in het voorjaar van 2019 en naar
verwachting is het volgend jaar zomer (2020) klaar.
Aantrekkelijk
Geert Loijen (42) is al jaren fervent graffiti artiest.
Voor zijn boterham heeft Geert een ‘kantoorbaan’. Daarnaast is hij bijna altijd bezig met zijn
passie. Hij realiseerde al veel kunstwerken. Op
eigen initiatief maar ook in opdracht van bedrijven of overheden. “Ik wil graag vrij werk maken,
maar daar is weinig vastigheid in. Dat maakt dit
project ook zo aantrekkelijk voor de kunstenaars.
Iedere artiest heeft zijn eigen identiteit, wat hem
of haar ook onderscheidt van anderen. En dat kunnen ze hier in alle vrijheid overbrengen.” Loijen
is zeer enthousiast over hetgeen er tot nu toe al
is gerealiseerd. Het deel onder de Boshoverbrug
aan de kant van de Industriekade is elke zondag de
‘werkplek’ voor tientallen kunstenaars. De zevenentwintig zuilen bieden vierenvijftig zijden die op
kunstzinnige wijze voorzien worden van eigentijdse uitingen. Het gebied is door de initiatiefnemers
inmiddels omgedoopt tot ‘Het Zuilen Kabinet’.

Openlucht gallery
Het project wordt gecoördineerd door Angelo
Martinus (44). Ook hij komt uit Weert en is ZZP’er,
momenteel in de functie ‘combinatie-functiona-

ris Urban’. Hij is thuis in de wereld van hiphop
(breakdance- dj’s- graffiti en rap) en zorgt voor de
organisatie rondom het project. Angelo: “We hebben een beperkt budget. De artiesten krijgen niet
betaald. Ze komen graag en gratis. Wel krijgt iedereen de verf en ontvangen zij die van ver komen
reisvergoeding, verblijfkosten en eten. We willen
hier een blijvende ‘openluchtexpositie’ maken.
Met een boekje en foto’s waarbij artiesten een
toelichting geven op hun kunstwerk. Ook denken
we aan rondleidingen of iets van open dagen waar
de artiesten dan bij aanwezig zijn.”

Traditionele kunst loslaten
Binnen de graffiti-scene geldt een groot onderling
respect. Artiesten kennen elkaar en weten van elkaars niveau. Op de openbare gedeelten (bijvoorbeeld de andere zijde van de Boshoverbrug langs
de Suffolkweg) is het een ongeschreven regel dat
je geen kunstwerk gaat overspuiten als je van minder niveau bent dan je voorganger. Geert: “Als dat
gebeurt, word je niet meer geaccepteerd in deze
cultuur. Onderling zijn ze daar erg alert op.” Angelo: “Ik werk veel voor de gemeente Eindhoven
en heb daar de opdracht om met kunst te ‘verbin-

den’ en de kunst breder te trekken. Dat geldt voor
dance, muziek/rap maar ook voor graffiti. Mensen
moeten de traditionele kunst meer los gaan laten
en inzien dat je niet meer om de hedendaagse uitingen heen kunt. In Weert hebben we met Geert
Gabriëls een wethouder die dat begrijpt en ons
met dit project de mogelijkheid geeft om deze
kunst dichter bij een publiek te brengen.” Loijen
vult aan: “Ook de bedrijven in de omgeving denken mee. Zo biedt Life Style Vitae ons onderdak,
we mogen gebruik maken van het toilet en van
andere faciliteiten indien nodig.” Angelo: “We willen ook bedrijven de mogelijkheid gaan bieden om
muren, kantines of loze wanden te voorzien van
mooie uitingen.”

Plezier
Geert Loyen: “We hebben hier iets gecreëerd
waarbij het plezier van de kunstenaars centraal
staat. Plezier is van belang bij kunstenaars. Pas
daarna komt het verdienmodel. Angelo en ik willen nu nieuwe fondsen gaan werven om meer te
kunnen doen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid
om een zuil te adopteren, want we willen verder
met dit soort projecten.
Het project is te volgen via facebook en Instagram: ‘hetzuilenkabinet’.

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR Weert
0495 535 612
www.intrak.nl

BEDRIJFSNAAM
VAN
NIEUWENHOVEN

IK GA GENIETEN VAN
MIJN PENSIOEN

Geert Loijen en Angelo Martinus.

Ook de Weerter wethouder Gabriëls is erg enthousiast. “Ik vind het geweldig om te zien wat er op
deze plek ontstaat. Kunstenaars komen vanuit allerlei landen om hier in Weert hun werk achter
te laten op deze zuilen. Het fleurt de openbare
ruimte op. Veel positieve reacties van mensen die
speciaal gaan kijken naar nieuwe creaties. Ik wil
de initiatiefnemers graag bedanken voor wat ze
hier realiseren!

Angelo Martinus is een van de genomineerden voor de Cultuurprijs van Eindhoven.
Vanwege zijn verdiensten in de cultuursector in Eindhoven is deze Weertenaar
een van de kanshebbers voor deze prestigieuze prijs in Eindhoven. Ook u kunt uw
stem uitbrengen voor de publieksprijs.
Zie: www.eindhovencultuurpijs.nl

WIL JIJ DEZE KANJER
VERVANGEN?
VOOR VERSTERKING
VAN ONS TEAM ZIJN WIJ
OP ZOEK NAAR EEN
1E AUTOTECHNICUS

Voor meer
informatie over de
vacature zie onze website of
neem contact op met Caroline
van Nieuwenhoven.

Eind 12B | 6034 SN Nederweert-Eind | T (0495) 63 14 62
WWW.VAKGARAGEVANNIEUWENHOVEN.NL
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De Raad van State die een advies moet uitbrengen als er
nieuwe wetten worden gemaakt, was zeer kritisch! Het verbod was in strijd met de vrijheid van godsdienst en in strijd
met de geldende normen om niet te discrimineren. Het was
een veel te zwaar middel voor het probleem dat er zou bestaan!
Maar er moest en er zou een nieuwe wet komen waarbij de
handhaving en naleving natuurlijk weer op het bordje van de
gemeente komt te liggen. Wat zegt die wet nu precies? Het
is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en
bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht
geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt
zijn dan wel niet herkenbaar maakt. Voorbeelden zijn een
integraalhelm, een bivakmuts, een boerka of een nikaab.
Via de media werd er nog een schepje bovenop gedaan. Burgers moeten vrouwen in boerka aanspreken en aanhouden!
Dit met het gevolg dat er op social media een storm opstak
van voor en tegens. In de gemeente Weert wonen geen dames
die een boerka dragen en gelukkig heeft het SJG (ziekenhuis)
al gezegd geen aanleiding te zien om iets te gaan doen of om
iets te gaan laten!
Volgens mij is het dragen van een boerka een fanatieke uiting van een geloofsovertuiging. Hetgeen overigens volgens
de islam helemaal niet wordt voorgeschreven of nodig wordt
geacht. Eigenlijk is het dus vergelijkbaar met fanatieke Joden die hun haar, vanwege het geloof, op een bepaalde manier laten krullen en donkere kleding dragen. Fanatisme in
geloof, welk geloof dan ook, leidt meestal tot veel ellende,
discriminatie en zelfs oorlog! Er is geen plaats, laat staan
respect, voor een andere mening. De recentste voorbeelden
zijn Myanmar en Kashmir.
Maar om boerka-dragende dames nu te betichten van fanatisme of terrorisme gaat me veel te ver. In ons seculiere Nederland is de vrijheid van godsdienst, of geen godsdienst, een
groot goed! Dus als er moslima’s zijn die een boerka willen
dragen, laat gaan! Volgens mij is er tot nu toe geen enkel echt
probleem ontstaan vanwege een dame die een boerka droeg.
Met andere woorden, deze wet is symboolpolitiek!
In Iran is geloofspolitie actief die vrouwen onder meer dwingt
tot het dragen van een hoofddoek! Ook dat is geen respect,
laat staan vrijheid van het individu in godsdienstbeleving.
Volgens mij is dit even verwerpelijk als de politie in Nederland
het boerkaverbod moet gaan handhaven! Als we met respect
voor elkaars mening zouden omgaan, zou de wereld er veel
mooier uitzien en zouden er veel minder oorlogen zijn!

Jos Heijmans, burgemeester Weert

wegvanhier

wegvanhier

Kim van Winkel in Nusa Lembongan:

De dorpjes zijn nog ‘echt’ in plaats van het
toeristische Kuta en Seminyak. Wij halen nog
steeds alle boodschappen uit mainland Bali
bijvoorbeeld. Er is geen slager op het eiland,
niet echt een grote supermarkt, er zijn geen
auto’s maar golfkarretjes waarin de toeristen
rond kunnen toeren over het eiland. Trucks
dienen als taxi’s maar zijn ontzettend duur.
De scooter is het vervoermiddel en sinds vorig
jaar is er een aantal pinautomaten bijgekomen.
Het toerisme komt net pas een beetje op gang
en van contactloos betalen hebben ze hier nog
nooit gehoord! Ik ook nog maar net hoor!”, geeft
Kim lachend toe.

“Welcome to my world”
Door Monique van den Brandt

Op elfjarige leeftijd stapte Kim van Winkel (42) helemaal alleen op het
vliegtuig en vertrok ze voor een maand naar Curaçao. Ze wilde per se terug
naar het eiland waar ze als kleuter woonde. “Waarschijnlijk heb ik op mijn
derde levensjaar al de eilandkriebels opgelopen”, vertelt Kim zelf. Na het
bruisende en exotische Curaçao was Ospel maar saai en de ondernemende
Kim wilde er op uit om de wereld te ontdekken. En dan vooral de
‘onderwaterwereld’. Samen met haar partner Bastiaan runt
ze een duikschool op het eiland Nusa Lembongan bij Bali.

Beestenboel
“Het eiland is vergelijkbaar met Bali, maar staat
nog in de kinderschoenen”, vertelt Kim verder.
“Er komen steeds meer mooie zaakjes op het
eiland, mooiere villa’s en resortjes. Ik zelf woon
in een typisch Balinees huis; lelijk, beton en het
voldoet niet echt aan het plaatje ‘palmboom,
strand, huisje’. Maar het is wel lekker koel! We
hebben zes honden waarvan er drie (Tom, Jerry
& Muppet) altijd rondom het huis blijven en de
andere drie (ScubaDoo, Tiger en Tanki) iedere
dag gezellig met mij op de scooter mee gaan
naar de diveshop!” Er is geen dierenarts op het
eiland. Daarom doet Kim vrijwilligerswerk voor
‘Paws Of Lembongan’. Dit is een groepje expats
die door middel van donaties geld verzamelen
zodat ze maandelijks de dierenarts vanuit Bali
kunnen laten overkomen.

Uniek op de wereld
Bij de duikschool kan je allerlei opleidingen volgen: van beginnend duiker tot instructeursoplei-

Lange dagen
Tussen de bedrijven door geniet Kim van een
rustmomentje met een kopje koffie op het strand.
Ze maakt even tijd om ons te vertellen over haar
leven aan de andere kant van de wereld. De
foto’s laten zien hoe mooi het op het eiland is;
boven en onder water. Tien jaar geleden besloten
Kim en Bastiaan hun droom te verwezenlijken; ze
startten hun eigen duikschool: Scuba Center Asia.
Dat klinkt natuurlijk prachtig en dat is het ook,
maar het betekent ook hard werken. Kim: “De
dagen hier zijn lang, we beginnen vroeg omdat
de eerste duikgasten al om acht uur ‘s ochtends
op de stoep staan en de zaak al een uur eerder
opengaat. Dan gaan de boten erop uit. Inmiddels
ben ik meer van de professionele opleidingen en
houd ik me bezig met de instructeursopleidingen,
de IDC (Instructor Development Courses) en
met de marketing en strategie van het geheel.
Bastiaan en Kim

Bastiaan is ondertussen ook iets meer naar de
achtergrond. We hebben een geweldig team dat
de dagelijkse dingen verzorgt. Wij runnen het
bedrijf min of meer. Dat kan zijn tot in de late
middag of de late uurtjes. Ligt er maar helemaal
aan hoe gezellig het is en wat er de volgende
dag op het programma staat!”, vertelt een
enthousiaste Kim.

geld en ik had er eigenlijk niet zo veel zin in. Mijn
vriendin haalde me toch over en ik ging mijn PADI
Open water-opleiding doen. Had ik nooooooit
moeten doen!”, lacht Kim, “want daarna was ik
om! Wat een topervaring en wat is het toch mooi
onder water! Sinds die tijd, dat was in 1998, ben
ik verslaafd aan duiken!”

Gegrepen door het virus

Het eiland Nusa Lembongan waar Kim en Bastiaan
wonen ligt op een dertig minuten varen vanaf
Bali. Het heeft een oppervlakte van 8 vierkante

Samen met haar broer en fantastische (maar
volgens Kim wel een beetje ‘prettig gestoorde’)
ouders woonden ze op de Korenbloem in Ospel.
Zelf zegt ze daarover: “Ik heb een fantastische
opvoeding gehad, niet heel normaal maar ik
denk daarom juist zo leuk. Mijn vader zat voor
zijn werk veel in het buitenland en daardoor
hadden wij het voorrecht om ook mee te gaan.
Zo kwam het dat ik op heel jonge leeftijd al op
Curaçao terechtkwam. Daar heb ik een aantal
jaren gewoond en daar ben ik ook naar de
kleuterschool geweest. Terug in Ospel heb ik in
mijn tienerjaren net zo lang aan mijn moeders
hoofd gezeurd dat ik terug wilde naar Curaçao
tot ze me op mijn elfde alleen naar het eiland
liet reizen. Ik verbleef daar bij onze oude buren.
Ik had een fantastische tijd; het eilandvirus had
me te pakken. Tijdens mijn HBO-studie Facility
Management ben ik nog een keer teruggegaan
voor een stage van zes maanden. Toen werkte ik
overdag achter de schermen in een vijfsterren
resort en ’s avonds was ik te vinden op de salsa
dansvloer. Ik woonde met twee andere studenten
in een huis en eentje daarvan wilde graag leren
duiken. Ik dacht, pfff duiken, dat kost me te veel
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Uniek in de wereld

Het eiland Nusa Lembongan.

kilometer en zo’n 5.000 bewoners. Nusa
Lembongan is onderdeel van de drie eilanden
ten zuidoosten van Bali: Nusa Lembongan, Nusa
Ceningan en Penida. Deze bevinden zich in de
zogenaamde Coral Triangle. Dit is het gebied
tussen Indonesië, Maleisië, Papua New Guinea,
Timor en de Solomon-eilanden. Kim legt uit hoe
haar eiland er uitziet: “Het eiland is fantastisch.
Het is een soort van Bali maar dan twintig jaar
terug in de tijd. Een idyllisch plaatje, woeste
cliffs aan de zuidkant van de eilanden en mooie
stranden aan de noordkant van de eilanden.

dingen. En voor de gebrevetteerde duikers hebben ze diverse duiktrips. Verder bieden Kim en
Bastiaan onderdak aan jongens en meisjes die
bij hen een Divemaster- of instructeursopleiding
doen en wat langer op het eiland verblijven. Kim
vertelt waarom ze juist deze plek hebben gekozen voor hun duikschool: “Hier is de dichtheid
van de koralen het hoogst van de wereld en zijn
er 600 verschillende koraalsoorten en wel 2.000
verschillende reefvissoorten. Ook bijzonder is
dat hier standaard de mantarog (reuzenmanta;
de grootste roggensoort ter wereld) zit en een
paar maanden per jaar de Mola Mola (maanvis of
klompvis)! Het is de top-plek om te duiken door
de aanwezigheid van deze hoge diversiteit. Dit
vind je nergens anders ter wereld.”

Net als in de film
Kim: “Duiken is voor mij een soort meditatie onder water. Je bevindt je in een wereld van ‘happiness’: kleuren, koralen, kleine visjes, grote
vissen, diepe afgronden of juist mooie ondiepe
plekken, koraalriffen, maanlandschappen, haaien, manta’s, mola’s en nog veel meer. Je zit als
het ware in een film! Iedereen kent toch wel de
BBC serie Planet bijvoorbeeld? Of de animatiefilms van Nemo en Dory? Nou, daar zit je hier
middenin!”
“You only live once, so why not follow your
heart, do what you really want and experience the unknown?! Let’s go scuba diving and I
bet you love it. Welcome to my world!” (Kim)
Voor meer informatie, foto’s en filmpjes;
kijk eens op de sites www.scubacenterasia.com
en www.idcnusalembongan.com

Boten worden klaargemaakt voor vertrek.

De unieke onderwaterwereld van Lembongan.
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Team van Scuba Centre Asia tijdens
een ‘strand-schoonmaak-actie’.
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Ouder-kindles
bij RICK

‘Samen
pianospelen
verrijkt ons
leven’

“Stelletje cowboys
krijgt het voor mekaar”

Americana Village: gratis en uniek
evenement in Nederweert
Door Monique van den Brandt

Het weekend van 14 en 15 september a.s. staat Nederweert helemaal in het teken van Americana Village. Met
meer dan zevenhonderd Amerikaanse auto’s, blues- en rock- ‘n-roll-bands, een Americana Vintage Markt en
kermisattracties wordt het een happening voor jong en oud. Wat ooit begon met zeven auto’s in een winkelstraat is uitgegroeid tot een van de grootste eendags-evenementen in zijn genre in Zuid-Nederland.
Passie voor Amerikaanse voertuigen

Elke woensdag heeft Monique (41) uit Weert pianoles bij RICK. Samen met haar dochters Fae en
Neve. “Dat is zó leuk en voegt ook echt iets toe.”
Acht kaarsjes stonden op haar verjaardagstaart
toen Fae (11) haar vurige wens in vervulling
zag gaan. Haar oudere zus Liv (13) speelde al
saxofoon, nu mocht zij op pianoles. Niet in haar
eentje, maar samen met papa die ook gitaar
speelt. Toen bleek dat vader Paul te weinig tijd
had om te oefenen, nam moeder Monique de plek
in de ouder-kindles bij RICK over. Niet veel later
kwam ook hun jongste dochter Neve (7) erbij. Elke
woensdag krijgen ze nu met z’n drieën les. Om
beurten laten ze juffrouw Maartje (pianodocent
Maartje Pinckaers) horen wat ze thuis hebben
geoefend. Een kwartier lang, op hun eigen niveau.
Ieder voor zich en toch samen.
“Behoorlijk intensief, maar vooral geweldig leuk”,
vertelt Monique. “Omdat ik op hetzelfde moment
les krijg, kan ik de kinderen thuis helpen als ze tijdens het oefenen vastlopen. Laatst zei m’n jongste dochter: ‘Mama, ik weet niet hoe ik moet beginnen.’ Dan help ik haar op weg. Als ik zelf geen
pianoles zou hebben, was dat een stuk moeilijker
geweest. Bij pianospelen is het begin het moeilijkste. De speelpositie, op welke toetsen zet je je
vingers? De noten, ook de maat en het ritme. Muziek is lezen, maar ook voelen. Op de piano zit een
centrale C. Van daaruit ga je bouwen. Het mooie is
dat je met drie noten al een liedje kunt spelen.”

het leren en stimuleert ook het geheugen. Dat is
natuurlijk mooi, maar voor ons niet het belangrijkste. Op de eerste plaats is het hartstikke leuk
om samen met muziek bezig te zijn. Het maakt de
onderlinge band alleen maar hechter. Ik word blij
als ik de kinderen hoor spelen. Hun muziek brengt
het hele huis tot leven. Met Sinterklaas zitten we
samen rond de piano en ook de rest van het jaar
ontstaan er geregeld spontane thuisoptredens.
Paul op de gitaar, Liv op de saxofoon, de rest op
de piano. Het plezier staat voorop. Als het als een
verplichting gaat voelen, stoppen we ermee.”
Zover zal het niet komen met deze Weerter familie. Muziek is voor hen onlosmakelijk verbonden met het leven. “Het is emotie”, zegt
Monique. “Muziek bepaalt hoe je je voelt. Mijn vader speelde gitaar. Het eerste wat hij deed als hij
’s morgens opstond, was de radio aanzetten. En
dat voorbeeld volg ik nog steeds. Thuis, in de auto
of tijdens het sporten: er klinkt altijd muziek. Als
ik de kinderen piano hoor spelen, weet ik hoe ze
zich voelen. Of ze enthousiast zijn of dat ze met
hun gedachten bij iets anders zijn.”

Het plezier voorop
In de wekelijkse hectiek van het gezin (werk,
school, sport, hobby’s) proberen ze elke dag
een kwartiertje te oefenen. Muziekstukken uit
het lesboek, maar ook liedjes naar eigen keuze.
“Dat is het fijne aan juffrouw Maartje. Zij biedt
volop ruimte voor eigen inbreng. Sinterklaas- of
kerstliedjes bijvoorbeeld of een nummer dat de
kinderen voor school moeten instuderen. Speciaal
voor Neve zocht ze de ‘gemakkelijke’ versie bladmuziek van Arcade, het winnende liedje van het
Eurovisie Songfestival. Maartje is geweldig. Lief,
kundig, flexibel en streng als het nodig is.”

Rollen omgedraaid
Hun oudste dochter Liv speelt saxofoon in de Jongerenband van RICK. Ze maakte al haar opwachting
op Fatima Alive en Raadpop. Fae en Neve speelden
afgelopen jaar ‘quatre mains’ tijdens het Pianofestival van RICK. Vier handen op een buik… en op
de piano. Samen speelden ze de Bulldog Blues en
de Fairy Tale Walz. Momenten die elke ouder een
brok in de keel bezorgen. Monique: “Het is een
kwestie van tijd dat de rollen zijn omgedraaid en
dat mijn dochters mij moeten helpen. Neem Fae.
Waar zij een nieuw muziekstuk al na twee keer oefenen onder de knie heeft, zit ik er de hele week
op te studeren. Het kinderbrein, het is om jaloers
van te worden.”

RICK raakt
Welke kunst je ook wilt beoefenen,
RICK biedt amateurtalent een podium om
te stralen en te groeien. Individueel en in
groepsverband. Professionele docenten en
coaches verzorgen samen ruim 100 workshops en cursussen, afgestemd op ieders
niveau, talent en ambitie. Muziek, dans,
beeldend, fotografie, theater of taal; zelfs
een mix is mogelijk. Bij RICK kun je lekker
avonturieren. Bezig zijn. Even loskomen van
de realiteit. Tot rust komen. Jezelf zijn. Je
vaardigheden verbeteren. Jij bepaalt zelf
wat bij jou past.

Frank Leenen en Marco Cortooms zijn respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester
van Americana Village en vertellen hoe het zo
gegroeid is. Frank: “Dertien jaar geleden zijn we
gestart met het exposeren van enkele voertuigen
tijdens een koopzondag; ‘Nederweert on wheels’.
In die tijd waren het Amerikaanse wagens én
‘tuning cars’ (dat zijn auto’s die sportiever en opvallender gemaakt worden). In de autowereld zijn
dat echt twee verschillende kampen”, legt Frank
uit. “Hierdoor bleven auto’s van het hoge niveau
in allebei de categorieën weg. We besloten om te
kiezen voor Amerikaanse auto’s en een naamsverandering; ‘Americana Village’ was geboren”.

auto’s eindigt op het Main Square met een avond
vol bluesmuziek. Bands als The Stoolgang en the
Juke Joints zullen menig blues hart sneller doen
kloppen. Een dansvloer biedt dansliefhebbers de
mogelijkheid de voetjes van de vloer te gooien,
al dan niet in rock-’n-roll-kleding. Vol trots vertellen Marco en Frank over de afsluitende band
van die avond: The Dynamite Blues Band. “Deze
winnaar van de Dutch Blues Challenge 2018 staat
garant voor een explosieve mix van Blues, Rhythm
& Blues, swing en rock-’n-roll.” Het hele weekend
is er ook een bijzondere gast; Cigarbox Henri. Hij
exposeert zelfgemaakte instrumenten en daagt
het publiek uit om te spelen op een heuse cigar
box gitaar.

Mississippi door Nederweert

Sfeer en actie

Dit jaar vindt het evenement voor de derde keer
in deze setting plaats. Alleen weer iets groter, iets
spectaculairder en nog meer geperfectioneerd.
“In totaal hebben we een gebied van zo’n 36.000
m2; van de Bengele tot en met Budschop en alles
wat daar tussenin zit. We creëren een eigen dorp:
zo wordt het Raadhuisplein omgebouwd tot Main
Square; compleet met palmbomen, houten huisjes
en rotsen. Als we de Mississippi konden verleggen
dan hadden we die ook nog door Nederweert laten
stromen”, vertelt Frank lachend.

Zondag 15 september zijn de straten van
Nederweert gevuld met Amerikaanse auto’s en
een vintage Americana markt met meer dan vijftig stands. Op het Main Square zijn optredens van
the Polman Project, Newbond en The Chevy’s.
Cherry Red brengt op het podium op Budschop een
mix van authentieke rockabilly en rock- ‘n-roll.
Rondom het Main Square staan o.a. foodtrucks,
het merendeel met als thema USA, stands met
rock-’n-roll-kleding en een barbershop. Bij deze
laatste laten de heren van de organisatie zichzelf
ook een vetkuif aanmeten. Voor de kids zijn er zeven kermisattracties. Op het plein Race-Xperience
kunnen raceliefhebbers plaats nemen in een racesimulator en proberen de snelste tijd van de dag

Bluesmuziek in stijl
Zaterdag 14 september staat in het teken van Americana Night. Een rondrit met enkele Amerikaanse

Ronnie Gielen (l) is een van de zeven andere bestuursleden / coördinator techniek
en Frank Leenen is de voorzitter.

www.rickraakt.nl/cursusaanbod

Samen met de kinderen piano leren spelen. Moeder Monique noemt het een ‘verrijking in alle
opzichten’. “Een instrument bespelen bevordert

neer te zetten. Nieuw dit jaar is een drone-race in
kooi van vier meter hoog. Piloten met een virtualreality-bril moeten hun drone door een parcours
met hindernissen manoeuvreren. Het publiek kan
alles volgen via camera’s op de drones. “Dit is echt
heel nieuw en een spektakel voor de mensen”,
zegt Marco enthousiast.

Vaste grond
Door de wet- en regelgeving wordt het in Nederland steeds moeilijk om zo’n evenement te
organiseren. Frank en Marco en hun zeven medebestuursleden hebben zich daar niet door laten
afschrikken. Frank: “We hebben er echt voor gevochten om alles rond te krijgen en te komen tot
wat er nu staat. Vorig jaar waren er 700 auto’s. Dit
jaar verwachten we er 1.000; hotrods, lowriders,
pickups, vans, customs, musclecars, oldtimers en
bikes. Het scheelt ook dat we op de vaste grond
zitten en niet in een weiland; de echte liefhebbers
zijn zuinig op hun auto en vinden dat belangrijk. Ik
krijg aanvragen vanuit Duitsland en Engeland om
hiernaartoe te komen. Hier gebeurt echt wel wat.
Vorig jaar hadden we zo’n 12 tot 15.000 bezoekers. Als het weer dit jaar mee zit dan gaan we
daar dik overheen. Vooral omdat er nu geen Formule 1-race is die dag. Oud-burgemeester Henk
Evers noemde ons ooit een ‘stelletje cowboys’ dat
het voor mekaar krijgt”, zegt Frank lachend. “Dat
zien we als een compliment! Het is gewoon een
gruwelijk leuk feestje”, sluiten de heren eensgezind af.
www.americanavillage.nl

28

29

watzoujijdoenmet
eendagmet

CULTUURSPECIAL

Een creatief beroep

EEN DAG MET... Bernard Ellenbroek,

De apotheker wordt meestal gezien als een zeer precieze en
nauwkeurige vakman.
In eerdere columns gaf ik al aan dat er in de apotheek nog
maar heel weinig geneesmiddelen zelf worden gemaakt. Er
zijn daarom ook weinig klanten die zich veel creativiteit bij
het vak van de apotheker voorstellen. Toch is het tegendeel
waar!

kwartiermaker Gemeentemuseum Weert
Door Francis Bruekers

In 2017 stelde het gemeentebestuur van Weert de nieuwe museumvisie vast.
Gekozen werd voor een cultuurhistorisch museum waarin de verhalen van de
stad samenkomen en in een bredere en actuelere context worden geplaatst.
Het museum wordt volledig gerenoveerd en heringericht. De entree wijzigt
van de Markt naar de Meikoel. Daar verschijnt een moderne aanbouw, waardoor het museum in één oogopslag zowel de historische als de hedendaagse
kant van het gebouw en van het toekomstige museumaanbod laat zien. Kwartiermaker Bernard Ellenbroek (54) staat voor de uitgebreide en uitdagende
taak om het gemeentemuseum de 21e eeuw in te tillen, met een actueel én
historisch aanbod.
Bernard bewandelde die weg al in Venlo bij de
verzelfstandiging van het Museum van Bommel
van Dam. Nu staat Weert op het vizier. “Weert
bezit een schat aan kunst en cultuur die als een
Doornroosje moet worden wakker gekust. Ik ga
me inzetten voor de ‘gewonificatie’ van kunst,
hier in het museum. Daarvoor werk ik heel graag
samen met andere (culturele) partners.”

De apotheker en zijn assistenten moeten tegenwoordig juist
bijzonder creatief zijn.
Niemand is hetzelfde. We willen graag voor iedere klant
maatwerk leveren.
Ook in het overleg met de arts wordt vaak gevraagd naar
verschillende mogelijkheden voor het behandelen van een
kwaal. Als de arts een ziektebeeld heeft vastgesteld, kan
de apotheker -als geneesmiddeldeskundige- een passend
geneesmiddel voorstellen.
De afgelopen jaren is daar een uitdaging bij gekomen.
Steeds meer geneesmiddelen zijn slechts beperkt of zelfs
een langere tijd helemaal niet verkrijgbaar. Ondanks dat
wil de apotheker toch graag dat maatwerk bieden. Ook als
de bouwstenen daarvoor beperkt zijn. Daar spenderen we
iedere dag opnieuw veel van onze tijd aan. Zeker dit jaar,
nu het aantal geneesmiddelen dat niet of slecht leverbaar
is boven het aantal van 600(!) uitkomt, vraagt dat enorme
creativiteit.

benchmarking, waardoor musea kengetallen met
elkaar kunnen vergelijken. Bernard is regelmatig
met andere musea in overleg om ideeën van het
team te klankborden waarmee zij het museum
aantrekkelijk willen maken voor inwoner en
toerist.

In overleg met de voorschrijver zoeken we voor onze
klanten naar vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde
effecten. Dat kan bij een andere fabrikant of uit het
buitenland. We blijven zoeken naar een passende oplossing.
Het is vervelend dat we steeds vaker met een compromis
moeten komen waar onze klant toch hinder van ondervindt.
Bij de overstap naar een alternatief kunnen we soms niet
voorkomen dat er extra controles nodig zijn of dat er
bijwerkingen kunnen optreden.
De voldoening zien we in de tevreden klant die niets blijkt
te merken van deze werkzaamheden op de achtergrond.

Eerste werkdag na de vakantie.
08:30 Opstarten computer. Met de collega’s
op kantoor worden de vakanties besproken. Ondertussen verschijnen op het scherm
talloze mails: verbouwingsmails, planning, de
Annex, de voortgang bij de collectieregistratie,…
De agenda doornemen: wat staat er vandaag op
het programma?
Afspraken maken met de verhuizer.
09:00 Tijdens de bouwwerkzaamheden
verkast het kantoor naar de locatie
van het Centrummanagement in de Maasstraat.
De museale collectie gaat in etappes naar het
museumdepot.
Wekelijks is er overleg met
10:30 conservator John van Cauteren.
John waakt over het behoud en beheer van de collectie, organiseert de registratie
én fungeert als belangrijke informatiebron voor
Bernard.
Aan de slag met de jaarstukken.
12:45 Zoals alle geregistreerde musea in
Nederland moet ook het gemeentemuseum financiële informatie aanleveren bij de
Museumvereniging. Dit levert informatie op voor

18:40

Overleg met de stuurgroep om de
14:00 presentatie voor de gemeenteraad op
1 oktober 2019 voor te bespreken.
Daarin wordt de koers verwoord om de gestelde
doelen te bereiken. Een belangrijk moment voor
Bernard en zijn team. Bernard: “De vervolgvraag
is of en hoe de museumorganisatie binnen twee
jaren naar verzelfstandiging te leiden, met een
zelfstandig bestuur.”
Bernard geeft op 11 oktober 2019 bij ‘Destination Unknown’ (DU) samen met John van
Cauteren een lezing over de ontwikkelingen bij
het gemeentemuseum. Ook deze presentatie
moet worden voorbesproken. DU aan de Emmasingel in Weert, is een organisatie die jonge
kunstenaars een platform biedt in een tijdelijk
leegstaande locatie.

14:00

Korte onderbreking van het overleg.
De fotograaf komt om foto’s te maken
voor dit artikel. Cheese!

Overleg met communicatiemedewerker Simone Verboogen over de
branding van het museum. Leidend is
de vraag: Waarom zou iemand uit het noorden
van Nederland naar Weert komen om het museum te bezoeken? Wat gaat dit museum zo interessant maken dat mensen het willen bezoeken?

16:15

30

Snel een hapje eten in de stad.

We blijven denken in oplossingen.

Binnenlopen bij De Annex,
19:00 de gemeentelijke expositieruimte die
onder het ‘beheer’ valt van het
gemeentemuseum. Voorafgaand aan de opening
van de nieuwe expositie nog even alles checken
én de stoep voor de ingang vegen.
Een drukbezochte opening van de
20:00 expositie in De Annex, met exposant
Jennifer de Graaff uit Weert.
Bernard: “Er was veel nieuw publiek. Dat is goed
om te zien in een zich ontwikkelende cultuurstad.” Bernard beschrijft Weert als een stad met
dorpse kwaliteiten. Een stad met alle voorzieningen en met mensen die zich op een dorpse
manier met elkaar verbonden voelen. Hoewel hij
pas vanaf april 2019 werkzaam is in Weert, voelt
hij al een sterke betrokkenheid bij iedereen om
er samen iets moois van te maken.
Gemeentemuseum Weert is gevestigd in het
oudste stadhuis van Weert, aan de Markt
tegenover de Sint Martinuskerk. Het museum
staat aan de vooravond van een ingrijpende
verbouwing en een vernieuwing van de inhoudelijke visie. Het museumgebouw is momenteel gesloten in afwachting van de verbouwing
die in 2021 gereed moet zijn. In de tussentijd
wordt de verbouwing voorbereid, de collectieregistratie op orde gebracht, de nieuwe organisatie opgebouwd en een tentoonstellings- en
activiteitenprogramma ontwikkeld.

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest,
apotheker

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

mensendingen
seniorenweetjes

REVANCHE
De werkplanning van al het baliepersoneel van British Airways op Schiphol is op 3 juni 2019 totaal in het honderd gelopen. Waarom?
Ik leg het u uit:
Alles voor onze reis naar Canada was door mijn vrouw met militaire
precisie voorbereid: vliegtickets, route vanuit Vancouver, huurauto, overnachtingen, Electronic Travel Authorisation (eTA). De definitieve afhandeling laat ze dan aan mij over waarbij ze over mijn schouder meekijkt
of ik het wel allemaal juist invoer. Prima, zo’n steuntje in de rug van een
begripvolle, loyale en toegewijde echtgenote.
Het online inchecken kon echter pas 24 uur voor vertrek. En toen begon
de ellende.
Een uur lang sleepte ik mij door invulschermen van British Airways maar
het leidde iedere keer tot een ‘not approved’. Bij mijn vrouw verdween
het in mij gestelde vertrouwen als sneeuw voor de zon. “Wat doe je nou?’
‘Heb je het wel goed ingevoerd?’ De paniek sloeg toe en er werden mij
diverse rampscenario’s voorgehouden. Ze had ‘ergens’ ‘ooit’ gelezen dat
je in zo’n geval een volledig nieuw ticket moest kopen!
‘Rustig blijven, ik ga British Airways Amsterdam wel even bellen.’ Een geluidsbandje meldde dat binnen 24 uur voor vertrek alleen British Airways
London van dienst kon zijn. Te bereiken onder nummer + 441912463933.
Een half uur had ik het geduld om te wachten op een mens van vlees en
bloed die mij te woord zou staan. Míjn bloed stroomde intussen in veel
te hoge vaart door mijn aderen. Na dertig volle minuten verbrak ik de
verbinding. Misschien via een ander nummer proberen? Het nummer dat
ik via internet vond verbond mij met … een sekslijn! Verdorie, zeker een
verkeerd cijfer ingevoerd. Nog maar eens geprobeerd. Weer een dame
met zwoele stem aan de lijn. Wat kon er in godsnaam fout zijn gegaan.
Alles nog eens nagelopen. Mijn paspoortnummer is NUK8ooPF8. Of zijn
die twee o’tjes nullen? Nee, ze zijn duidelijk kleiner dan de 8. En wat heb
ik destijds ingevuld bij de aanvraag van mijn eTA?
Vijf uur voor vertrek meldden wij ons bij de balie van British Airways. Bij
ene Chanelva deed ik mijn verhaal en overhandigde haar alle prints van
tickets en eTA’s. Zij begon driftig te typen, vroeg een collega om even
mee te kijken en besloot toen de senior officer customer services erbij
te halen. Dat beloofde niet veel goeds. Mijn vrouw was er als de kippen
bij om te melden dat ik waarschijnlijk mijn paspoortnummer verkeerd
had ingevoerd. Bij deze nog dank voor deze support. Lisa ‘the bitch’
posteerde zich achter Chanelva en instrueerde haar met korte pinnige
commando’s. Steeds verder schoof ze naar voren en nam het toetsenbord uiteindelijk over. Dit was een heel apart geval. Haar drie centimeter lange nagels geselden de toetsen. Met haar mobiel tussen schouder
en wang geklemd pleegde ze telefoontjes met Londen en Canada. Mijn
wachttijdervaring van de dag ervoor maakte geen enkele indruk. Mijn
vrouw vond het nodig te vermelden dat ik twee keer met een sekslijn
was verbonden. Wederom dank voor deze support. Lisa wierp mij een
vernietigende ‘bespaar mij uw seksuele escapades’-blik toe. Ondertussen meldden zich meerdere baliemedewerksters en hostesses bij haar die
zij met de werkindeling in de hand verwees naar een balie of naar een
gate. Na drie kwartier leunde ze triomfantelijk achterover: ‘Volgende
keer beter opletten meneertje.’ Ze klopte alle blaadjes keurig bij elkaar,
reikte mij die aan en nam mijn overdreven hartelijke dank zelfvoldaan
in ontvangst. Mijn
vrouw reageerde
met een cynisch ‘Heb je
geluk gehad.’
En op dat moment kreeg
ze een klodder kraaienpoep op haar jasje! In
Ton
hal 3 op Schiphol, boven
Adriaens
balie 17 zat een kraai!
Pas in Vancouver ontdekte ik dat Lisa mij ook
de werkplanning van de
British Airways hostesses had meegegeven.
Dat noemen ze
vergelding!

Bezoek gezellig samen een mooie voorstelling
in het nieuwe theaterseizoen!
Gezellig samen meezingen tijdens onze theaterconcerten!

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019

Tim Akkerman sings The Boss
Tim Akkerman & band

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

Jan Keizer & Anny Schilder
The Grande Finale

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019

ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019

Nederpop All Stars

List, Shaffy & Piaf

Met Henk Westbroek

Renée van Wegberg zingt!

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019

The Stones vs The Beatles Battle
Het verhaal, de hits en de vete

VRIJDAG 6 DECEMBER 2019

Top 2000 Live
Crazy!

Gezellig samen lachen!
w tijdens
Previe el Lint
e
r
Cultu

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019

Nabil Aoulad Ayad
Monopoly

w tijdens
Previe el Lint
e
r
Cultu

WOENSDAG 11 DECEMBER 2019

Max van den Burg
Paasbest

MAANDAG 30 DECEMBER 2019

Rob Scheepers

Scheepers checkt uit - Nieuwjaarsconference

Gezellig samen genieten van artistieke pareltjes!
THEATERSERIE

Girls Night Out
AR

BESPA

€ 10,DINSDAG 17 DECEMBER 2019

A very Släpstick Christmas
Släpstick (voorheen de Wëreldbänd)

Neem mee bij
de Theaterkassa!

... en beleef 3
onvergetelijke
avonden!

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020

Ellen ten Damme
Casablanca

Welkom in het gezelligste
theater van Limburg!

Tickets via munttheater.nl/agenda
of 0495-513575

munttheater.nl/girlsnightout

Volg ons:

