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De weg naar een 
Cultuurstad op maat

Door dit document kunt u nog eens nagenieten van alles wat 
Weert de afgelopen twee jaar heeft voortgebracht op cultuurge-
bied. Dit is de Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2018 
en 2019. Het is misschien een vuistdik document – want er is heel 
wat gebeurd - maar het leest bij vlagen als een roman. En och… 
het is toch wat heel wat dunner dan het boek De ontdekking van 
de hemel. Nu staat u wellicht wel te wachten: De Ontdekking van 
Weert als Cultuurstad? Oordeelt u zelf! Gemeente Weert en het 
culturele veld zijn overigens niet de enigen die Weert Cultuurstad 
ontdekten, ook buiten de grenzen van onze stad wordt regelmatig 
gefluisterd: ‘Kijk eens wat er in Weert allemaal gebeurt!’ 

INFORMATIE GEORDEND
Dit is een doorklikbaar document met korte verslagjes per onder-
werp. Het verslag is  gebaseerd op interviews, compleet met de be-
leving van bezoekers en de cultuursector zelf en geïllustreerd met 
fotomateriaal. Cultuur is beleving en beleving is moeilijk meetbaar. 
Er passeren echter heel wat reacties en emoties als verwondering, 
ontroering en enthousiasme de revue. En warempel ook heel wat 
cijfers, zoals bezoekersaantallen. Voor zover mogelijk is er namelijk 
gekwantificeerd. Om te verantwoorden waar we nu staan. We ma-
ken de balans op, en dat doen we zowel kwalitatief als kwantitatief.

EXPERIMENTEN
In 2017 stelde de gemeenteraad De Routeplanner Cultuur 2017 
– 2020. Opmaat naar een Cultuurstad; een cultuurstad op maat 
vast. De afgelopen jaren ondernam de creatieve sector een road 
trip door cultuurland. Er werden heel wat creatieve afslagen geno-
men om uiteindelijk een cultuurstad op maat te worden! De route 
die zou worden afgelegd lag niet vast. De Routeplanner luidde 
namelijk een experimentenperiode in waarin er nog heel wat te 
navigeren viel. Er stond in de Routeplanner wel op voorhand een 
concretisering van de doelen (te vinden onder paragraaf 2.3 Con-
cretisering van de doelen in de Routeplanner Cultuur). Deze con-
cretisering dient als leidraad voor de evaluatie. Samenwerking en 
verbinding in de culturele sector staan hierin voorop. 

SAMENWERKING IN DE REGIO
Om te kunnen samenwerken werden er volop nieuwe partners 
gevonden. De gemeente Weert ontdekte soortgelijke ambities in 
Noord-Limburg. De samenwerking kreeg vorm in een ambitie-
document ‘Samen ontwikkelen door te doen’ waar inmiddels 10 
gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg bij zijn aangesloten. 

De gemeente Weert heeft een prominente rol in het aanjagen van 
dit soort samenwerkingen en het onder de aandacht brengen van 
kunst en cultuuraanbod uit Weert bij partners in de provincie en 
daarbuiten. 

U maakt kennis met onze Cultuurmakelaar, meesterverbinder in 
de sector die samenwerkingen stimuleert. De Popcoördinator zorgt 
ervoor dat popmuziek steeds zichtbaarder wordt in Weert. Ook hij 
richt zich op samenwerking en verbindt allerlei muzikanten, instel-
lingen en podia binnen en buiten Weert met elkaar. 

STADSLAB
Creatief denken zetten we binnen het Stadslab in voor het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken. Misschien heeft u in 2019 
al een leger laboranten in witte doktersjassen voorbij zien komen 
in het stadspark? De laboranten van ’t Lab van Weert voelden de 
Weerter bevolking aan de tand over de toekomst van het Stads-
park. Maar het Stadslab deed nog meer, zoals te lezen valt in dit 
verslag. 

OMVORMINGSFONDS
Een ander doel binnen de Routeplanner Cultuur is het bevorderen 
van diversiteit in het culturele aanbod en het bereiken van nieuwe 
doelgroepen. Deze doelen worden gerealiseerd binnen het Om-
vormingsfonds. In 2018 en 2019 is er een grote variatie aan inno-
vatieve culturele projecten gefinancierd. Zo begaven kunstenaars 
zich Op Glad IJs in het voormalige huis van wijlen kunstenaar Jan 
Tullemans en streek het Limburg Festival tweemaal neer in Weert. 
Onder de Boshoverbrug ontstond een openluchtmuseum vol 
street art, waar artiesten van over de hele wereld hun kunsten ver-
toonden. Twee keer werd het evenement Weert Respecteert geor-
ganiseerd, waarin we de diversiteit binnen de samenleving vierden. 
Respect en elkaar ontmoeten stonden centraal. 

En dan staat u nog een verslag te wachten over het atelierbeleid en 
het presentatiebeleid. Wat gebeurde er eigenlijk in die presentatie-
ruimte De Annex? Welke afwegingen maakte de commissie tussen 
het laten zien van traditionele kunst en experimentele kunst? Het 
verhaal eindigt met een hoopvol doorkijkje naar de toekomst! Nog 
een jaar lang duurt de culturele route voort en ondertussen wordt 
Weert steeds meer cultuurstad! Dit leidt tot een nieuw cultuurvisie 
voor 2021 en verder.
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1.1 | Cultuurplan instelling

De Provincie Limburg investeert in een sterk en vernieuwend cultureel Lim-
burg. In de periode 2017-2021 werden 13 Limburgse culturele instellingen 
ondersteund door de provincie binnen de regeling cultuurplaninstelling1 en 
subinfratructuur. In de Routeplanner Cultuur wordt al omschreven dat veel van 
deze instellingen actief zijn in Zuid-Limburg. De provincie heeft naar aanleiding 
van de gesprekken met de gemeente Weert een regeling opgesteld. Deze re-
geling, het zogenaamde ‘Aanvalsplan Cultuur Noord- en Midden-Limburg’ stelt 
een budget beschikbaar voor culturele instellingen die in drie jaar tijd willen 
professionaliseren. Het plan heeft als doel het klaarstomen van meer cultuurin-
stellingen in Noord- en Midden-Limburg voor het maken van aanspraak t.b.v. de 
volgende Cultuurplan of Subinfrastructuurperiode. 

1 Cultuurplaninstellingen zijn culturele instellingen, die van provinciale en 
eventueel van landelijke betekenis zijn, op het terrein van kunst en cultuur en 
daaraan een duurzame bijdrage leveren en die als zodanig zijn erkend en voor 
maximaal vier jaren in hun exploitatie worden gesubsidieerd. 

1.2 | ‘Samen ontwikkelen door te doen’ 
samenwerking regio Noord-Limburg

Naast het aanvalsplan van de provincie Limburg heeft de gemeente Weert ook 
nieuwe partners gevonden in andere gemeenten in Midden- en Noord-Lim-
burg. Samen met de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeente Roermond 
werd het plan ‘Samen ontwikkelen door te doen’ opgesteld in 2019. Een financi-
ele bijdrage van elke gemeente werd gematcht door de provincie Limburg. 
Met dit plan willen de gemeenten door middel van samenwerking het cul-
turele werkveld stimuleren op het gebied van talentontwikkeling, zichtbaar-
heid en productieklimaat. Er is veel moois op het vlak van kunst en cultuur in 
Noord-Limburg en samenwerking kan er voor zorgen dat deze initiatieven zich 
meer in de kijker spelen. Het plan wordt in de jaren 2019 en 2020 uitgevoerd 
door kwartiermaker Wouter Daemen. 



1.3 | Diep Events

In overleg met de provincie Limburg en de gemeente Weert ontvangt Diep 
Events uit Weert jaarlijks een subsidie van de provincie Limburg en de ge-
meente Weert in de jaren 2017, 2018 en 2019. Diep Events organiseert sinds 
2013 evenementen met regionale, nationale en internationale dj’s  waarbij de 
focus op elektronische muziek ligt. Diep Events heeft aangegeven te willen ont-
wikkelen, ze willen verder professionaliseren, zich inzetten voor duurzaamheid 
en meer activiteiten organiseren waarin ook aandacht is voor talentontwikkeling 
en educatie. 

Diep Events leverde een plan in om zich in drie jaar tijd te ontwikkelen tot een 
professionele speler binnen het culturele werkveld. Naast de jaarlijkse editie 
van Diep aan de Waterkant, start Diep Events eind 2017 met het organiseren 
van een aantal overige activiteiten. Daarmee beoogden zij talentontwikkeling 
te stimuleren onder DJ’s en goede verbindingen binnen de culturele sector te 
leggen. Marc Creemers, bestuurslid Diep Events, blikt terug: ‘Dankzij de jaarlijkse 

subsidie hebben we Diep aan de Waterkant kunnen laten groeien in kwaliteit 
en bekendheid. We kregen de mogelijkheid om een interessanter programma 
van hoge kwaliteit aan ons publiek te presenteren. Daarnaast hebben we ver-
bindingen kunnen leggen tussen de dance scene en de traditionele popscene 
en diverse talenten kunnen begeleiden in hun ontwikkeling als DJ.’ Tijdens de 
laatste editie van Diep aan de Waterkant zag je diverse andere disciplines terug 
op het podium, zo werden er professionele dansers ingezet en bevonden zich 
beeldend kunstenaars tussen het publiek. 

In het voorjaar van 2019 werkte Diep Events samen met de popcoördinator aan 
een plan voor het begeleiden van de DJ-talenten. Dit plan wordt ingediend bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Helaas moet de organisatie enkele maanden 
later besluiten dat het plan niet haalbaar is. Al eerder heeft het bestuur aange-
geven dat de organisatie en de ambities van Diep Events moeilijk te combineren 
zijn met de horeca-ambities van de bestuursleden. 

Besteed budget: € 20.000
Externe subsidie: € 40.000



1.4 | Cultuurmakelaar
Besteed budget t.b.v. uren: € 42.073

In juni 2019 is Robin Moonen enthousiast gestart met de functie van Cultuur-
makelaar voor de Weerter cultuursector. In deze functie is zij ook projectleider 
van ’t Lab van Weert. Na ruim een halfjaar aan het werk te zijn in deze functie, 
begint er meer vorm en richting te komen. Haar bevindingen in één zin: sa-
menwerking is niet zomaar onmisbaar, het is de sleutel tot succes. 

NETWERK
In de afgelopen zeven maanden heeft Robin haar netwerk flink uitgebreid. Ge-
durende de eerste periode heeft zij veel tijd geïnvesteerd in het leren kennen 
van de culturele instellingen, makers en betrokkenen. Ook buiten Weert zijn er 
interessante contacten gelegd. Denk daarbij aan de Dutch Design Foundation, 
T+HUIS, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Cultuur+Ondernemen en het 
Huis voor de Kunsten Limburg. Via Wouter Daemen, kwartiermaker samenwer-
kende gemeenten Noord-Limburg, heeft zij een netwerk opgesteld van cultuur-
makelaars uit Noord- en Midden-Limburg.
Vanuit ’t Lab van Weert zijn er ook verbindingen gelegd bij verschillende afde-
lingen binnen de gemeente, zoals ruimte & economie, het sociale domein en 
citymarketing. Vooral binnen de gemeente Weert wordt het stadslab al goed 
gevonden en steeds meer betrokken bij allerlei vraagstukken. 
Deze interne verbindingen die door het stadslab tot stand zijn gekomen zorgen 
ook weer voor verrassende verbindingen richting de cultuursector. Robin ligt toe: 
‘Zo heb ik een verbinding kunnen leggen tussen Fotogroep Weert aan de me-
dewerker binnen de gemeente Weert die zich bezighoudt met Citymarketing, 
en ondersteunt de realisatie van spelaanleidingen op de Korenmarkt door mee 
te denken over de invulling en het vinden van de juiste personen voor de uit-
voering. De ‘dubbele pet’ van cultuurmakelaar en projectleider leidt dus tot een 
groter en breder inzetbaar netwerk’. 

CONCRETE WERKZAAMHEDEN
Naast het inventariseren en helpen te realiseren van de wensen en ambities van 
de cultuursector en het leggen van verbindingen houdt Robin zich bezig met 
een aantal concrete zaken.

ATELIERBELEID
Vanuit de routeplanner is Robin de opdracht gegeven om een atelierbeleid te 
vormen. De voortgang van dit proces staat nader beschreven verderop in dit do-
cument.

CREATIEVE MEET-UPS
Sinds 2017/2018 organiseert de gemeente verschillende meet-ups voor de cre-
atieve sector om de sector te verenigen en te versterken. Deze taak heeft Robin 

van de gemeente overgenomen. In november is er een meet-up georganiseerd 
met als thema cultureel ondernemerschap in samenwerking met landelijk ad-
viesbureau Cultuur+Ondernemen. Deze meet-ups hebben geholpen om het 
netwerk inzichtelijk te maken. De gemeente Weert heeft daardoor zicht op zo’n 
150 werkenden in de creatieve sector. Tientallen mensen bezoeken de Meet-
up’s.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
In navolging van deze meet-up zijn twee adviseurs van Cultuur+Ondernemen 
op 5 december naar Weert gekomen voor gratis adviesgesprekken met cultureel 
ondernemers. Geïnteresseerden konden zich aanmelden voor een één-op-één 
adviesgesprek. De adviseurs waren een hele dag zoet met gesprekken en hiel-
pen 8 creatievelingen uit de regio Weert verder met een gesprek over hun on-
dernemerschap. 

Omdat ondernemerschap onmisbaar is voor een sterke cultuursector, zal dit 
onderwerp in de toekomst vaker aan bod komen. Ook de adviseurs van Cul-
tuur+Ondernemen komen graag nog eens terug naar Weert om cultureel onder-
nemers vooruit te helpen met hun uitdagingen en ambities. 



1.5 | Popcoördinator
Subsidiebedrag: € 30.000 (jaarlijks voor salariskosten en activiteitenbudget)
Ontvangen subsidies van derden: € 12.500

Muziekcentrum de Bosuil ontvangt sinds juni 2018 een subsidie voor de aan-
stelling van de popcoördinator. Sander Hoeben vervult de functie sindsdien 
met trots. Hij werpt zich op als vraagbaak voor iedereen die goede ideeën 
heeft over popmuziek in Weert, helpt nieuwe initiatieven te ontplooien, sti-
muleert de samenwerking tussen allerlei partijen door middel van bijeenkom-
sten en is mede-organisator van evenementen. 

Sander brengt eind 2019 verslag uit over zijn de periode juni 2018 t/m oktober 
2019. Hij blikt terug op een succesvolle periode. Sander: ‘Het is mooi om een 
overzicht te zien van de zaken waar ik tijd en energie in heb gestoken. Het zijn 
veel nieuwe initiatieven en daar is mijn functie precies voor bedoeld. Ook is het 
goed te merken dat mensen mij als popcoördinator steeds beter weten te vin-
den en met ideeën of juist vragen komen voor muziek gerelateerde projecten in 
Weert. Ook zie ik uitdagingen voor de toekomst.’

INVENTARISATIE
Om erachter te komen hoe Sander zijn functie het beste kan invullen is hij in 
eerste instantie aan de slag gegaan met een goede inventarisatie. Hij gaat de 
boer op en praat met allerlei betrokkenen, van het onderwijs tot horeca-onder-
nemers in de binnenstad. Natuurlijk heeft hij volop aandacht voor de mensen in 
de popsector. In februari 2019 nodigde hij een twintigtal sleutelfiguren binnen 
de Weerter popmuzieksector uit. Denk daarbij aan organisatoren van festivals, 
muzikanten, programmeurs, muziekdocenten en talentontwikkelaars. In juli 
2019 organiseerde Sander op eigen initiatief een jamsessie waarbij alle muzikan-
ten uit de regio Weert werden uitgenodigd. Zo’n zestig mensen bezochten het 
initiatief en maakten samen muziek, leerden elkaar kennen onder het genot van 
een BBQ en biertje en stelden prangende vragen aan Sander. Deze bijeenkom-
sten leiden tot nieuwe input voor de nieuwbakken coördinator. 

Sander vertelt: 
‘Er zijn allerlei vragen en wensen aan me voorgelegd in deze bijeenkomsten en 
in de gesprekken die ik heb gevoerd. Zo weet ik nu dat er behoefte is aan het 
centraal organiseren en mogelijk huren van een PA (geluidsinstallatie voor ver-
sterking) voor bandjes, vragen mensen zich af hoe jeugd (tussen 16 en 25 jaar 
oud) betrokken wordt bij popmuziek of waarom hiphop als muziekstroming in 
Weert ontbreekt.’ Alle bevindingen en spelers vat hij samen in een actueel over-
zicht. Ook geeft hij de opdracht aan twee HBO-studenten om een afstudeeron-
derzoek te doen naar de Urban Muziekscène in Weert. 

VERBINDINGEN
Als popcoördinator heeft Sander de opdracht om samenwerking in de popsec-
tor te stimuleren en te helpen bij het leggen van verbindingen tussen de sector 
en relevante spelers daarbuiten. De rol van sleutelfiguur bevalt hem en hij werkt 
hard aan het uitbreiden van zijn netwerk. Het koppelen van de juiste personen 
of organisaties aan elkaar leidde al tot nieuwe initiatieven, zoals een gezamenlijk 
muziekproject met LVO Weert (Philips van Horne) en RICK met een eindpresen-
tatie in de Bosuil. Sander onderhoudt nauwe contacten met provinciale instel-
lingen zoals Stichting Pop in Limburg.

PROJECTEN
Diverse bestaande festivals maar ook nieuwe organisaties wisten de popcoördi-
nator te vinden. Sander werd soms gevraagd mee te organiseren zoals bijvoor-
beeld bij Stichting Weerter Music Awards en Muziek bij de Buren (evenement 
moet nog plaatsvinden). Maar het vaakst werd hij gevraagd om mee te denken 
over de muzikale programmering en het leggen van de link naar lokale artiesten. 
Bij de volgende evenementen en projecten was Sander onder andere betrokken: 

• ‘Popstart, een opstart naar popster’ – samen met LVO Weert en RICK
• Weert Totaal Festival 2019
• Muziek bij de Buren 2019-2020
• Bevrijdingsfestival 2019
• Munten voor Muziek festival 2019
• Minirok Festival 
• Muzikantendag van Pop in Limburg 
• Soundful Sunday  

COMMUNICATIE 
Sander heeft zo veel mogelijk ruchtbaarheid gegeven aan zijn nieuwe functie 
door bestaande media op te zoeken; ‘Er is bewust geen nieuwe website of digi-
taal platform ontwikkeld, omdat er al genoeg prima uitgeruste websites en plat-
forms zijn. Provinciaal is dat via Pop in Limburg goed geregeld en ook landelijk 
zijn er websites voor de popsector. Zoveel als mogelijk heb ik interviews gegeven 
waarin ik aandacht vroeg voor samenwerking en input.’  Dagblad de Limburger, 
Via Weert en Weert Magazine publiceerden een artikel over de popcoördinator. 
In september 2019 was Sander spreker op de DVERS-conferentie in Sittard om 
ten overstaande van het Euregionale popveld te vertellen over zijn functie.



TALENTONTWIKKELING
Het begeleiden van muzikanten in het kader van talentontwikkeling behoort tot de taken van de popcoördinator. Zo kwam Sander in aanraking met Weerter rock-
band Jerry Husk, Diep Events, techno-organisatie Structuur en zangeres Sanne Heuijerjans. Sander hielp hen naar behoefte verder, de ene keer ondersteunde hij in 
het schrijven van een subsidieaanvraag, een andere keer in het vinden van een geschikte coach. 

FINANCIERING
‘Graag werp ik mij als popcoördinator op als lokale vraagbaak voor subsidiemogelijkheden,’ aldus Sander. In dat kader heeft hij verschillende muzikanten en initiatie-
ven doorverwezen naar provinciale en landelijke regelingen. Maar ook voor zijn eigen taken heeft Sander succesvol subsidie verworven en daardoor meer budget voor 
zijn projecten als popcoördinator verworven. 

Naast het activiteitenbudget van € 5.000,- ,dat de gemeente Weert beschikbaar stelt, heeft de popcoördinator € 10.000,- subsidie van Stichting Pop in Limburg ont-
vangen, hielp hij met het verwerven van subsidie uit de provinciale DOOR! Regeling (€1.000,-), van Stichting Geweldjig ontving Sander € 1.500,-. Door hulp van hem 
ontvingen Stichting Minirok en Stichting Muziek bij de Buren een subsidie vanuit de evenementenregeling van de gemeente Weert en het Bevrijdingsfestival deed 
succesvol een aanvraag met hulp van Sander bij het Prins Bernard Cultuurfonds. 

Sander heeft een uitgebreid verslag gemaakt van zijn eerste periode als popcoördinator; dat is hier te lezen.

https://www.debosuil.nl/wp-content/uploads/2018/06/verantwoording_gemeenteweert.pdf


Verworven subsidie: 
€ 50.000

Aantal betrokkenen 
bij experimenten: 185

2.1  21 mei 2019 | Kick-off Stadslab | bijeenkomst rondom het thema 

 leegstand in de binnenstad

2.2 29 juni 2019 | Kick-off | Branding van het Stadspark Weert

2.3 16 t/m 20 september 2019 | Week van het park | Stadspark Weert

2.4 Hoe leren we en hoe delen we die kennis?

INHOUD:

Het stadslab streeft ernaar om uiteenlopende 
vraagstukken die betrekking hebben op (de toe-
komst van) Weert via het creatieve proces aan te 
pakken. Dit wordt gedaan op co-creatieve wijze: 

inwoners, medewerkers van de gemeente Weert en 
ondernemers werken samen aan een toekomstbe-

stendige en leefbare stad. 

In september heeft het stadslab een grootschalig 
experiment uitgevoerd in het stadspark. De 

resultaten daarvan zijn verwerkt in een infographic. 
In de laatste maanden van 2019 lag de focus vooral 

op de organisatie, kennisdeling en toekomstige 
invulling van het stadslab. 

2 | Stadslab



2.1 | 21 mei 2019 - Kick-off Stadslab

STADSLAB: OPSTARTFASE 2018-2019 
In de periode februari 2018 t/m juni 2019 heeft de Gemeente Weert gewerkt 
aan het opzetten van een eigen stadslab waarvoor een subsidie van het Sti-
muleringsfonds voor Creatieve Industrie werd ontvangen. ‘‘t Lab van Weert’ 
werkt aan de positie als de spin in het web als het gaat om het inzetten op 
creativiteit bij de zoektocht naar oplossingen.  

Het inzetten van de kunstenaars-mindset bij niet alleen stedelijke (her-)ontwik-
keling, maar ook bij vraagstukken omtrent zorg of welzijn mag verder ontwik-
keld en gedragen worden door betrokkenen en geïnteresseerden. Dit met als 
hoger doel het verbeteren en aantrekkelijker maken van de stad Weert. De inzet 
van creatief denken is hierin leidend en zal zowel binnen de organisatie van de 
gemeente, als daarbuiten verbonden worden met domeinen als ruimte, leef-
baarheid, zorg, welzijn en economie. 

In de opstartfase ging het lab met een tweetal vraagstukken aan de slag: leeg-
stand in de binnenstad & branding van het Stadspark.

BIJEENKOMST RONDOM HET THEMA LEEGSTAND IN DE BINNENSTAD 
Deze bijeenkomst stond in het teken van werken in een stadslabsetting. De 
nieuwe projectleider van ’t Lab van Weert, Robin Moonen, gaf de aftrap en intro-
duceerde het ’t Lab van Weert. 

Onder leiding van toekomstverkenningsbureau Pantopicon (Nicole Rij-
kens-Klomp en Stefaan van Dist) zijn we in een stadslabsetting aan de slag 
gegaan met het thema ‘Leegstand in Weert’ of beter gezegd ‘Het verlevendigen 
van het centrum van Weert’. Tijdens deze sessie zijn (+-50 personen) inwoners/
mensen uit de creatieve sector, ondernemers / vastgoedeigenaren, wethouders 
en gemeenteambtenaren met elkaar aan de slag gegaan om ideeën te ontwik-
kelen voor de binnenstad van Weert.

Bijzonder tijdens deze avond waren de verbindingen en cross-overs die gelegd 
zijn tussen de creatieve sector en de ondernemers / vastgoedeigenaren. De sa-
menwerking tussen deze partijen heeft geleid tot nieuwe ideeën en inzichten 
die daadwerkelijk een toekomstperspectief kunnen bieden in Weert. ’t Lab van 
Weert gaat hier vervolg aan geven.

Tijdens deze avond hebben we geleerd om op een andere manier vraagstukken 
te bekijken en uiteenlopende disciplines / beleidsterreinen te combineren. Deze 
aanpak gaat ook een rol spelen in de toekomstvisie voor de gemeente.  

Een aantal van de ideeën zijn: ‘Leefhallen van Weert’, ‘Van Horne Experience’, 
‘Kerk zonder geloof’, ‘Rijdend oproepbaar openbaar toilet’ & ‘Kunstwijk van 
Weert’.

BRANDING VAN HET STADSPARK WEERT  
Deze bijeenkomst, met begeleiding vanuit het traject ‘Anders werken aan 
stad, dorp en land’, stond in het teken van de branding van het stadspark in 
Weert. Met behulp van bureau UUM en Afdeling Buitengewone Zaken is de 
dag inhoudelijk vormgegeven.

Een mix van gemeenteambtenaren, omwonenden van het park en (creatieve) 
ondernemers hebben op een andere/nieuwe manier gewerkt aan de branding 
van het stadspark. Middels diverse opdrachten zijn er in groepjes prototypen 
gemaakt voor de branding van het park. Met deze prototypen zijn de groepjes in 
het park in gesprek gegaan met inwoners / bezoekers van het park. Tijdens deze 
gesprekken zijn de prototypen aangepast en verder vorm gegeven.

Bijzonder is de manier van samenwerking tussen ambtenaren, omwonenden en 
(creatieve) ondernemers. Het is goed om iedereen aan het begin van het proces 
mee te nemen en ook inwoners de prototypen mede te laten vormgeven. Dit is 
echt een goed voorbeeld van participatie!

Ideeën zijn: ‘Doolhof met archeologie/cultuurhistorie op de voorhof’, ‘Flexwerk-
plekken in het park’, ‘TROTS als tool om het gesprek aan te gaan’ & ‘De week 
van het park’. 

Een uitgebreid verslag is te vinden op: 
https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/anders_werken_in_weert/

2.2 | 29 juni 2019 - Kick-off

https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/anders_werken_in_weert/


2.3 | 16 t/m 20 september 2019 | Week van het park | Stadspark Weert 

Eén van de experimenten die bedacht werden tijdens de kick-off op 29 juni 
2019 wordt door het Stadslab verder uitgewerkt. In september werd een groot-
schalig experiment van 5 dagen uitgevoerd in het stadspark in Weert. De vraag 
die ’t Lab van Weert zich stelt: ‘Kunnen we van het toekomstige park een plek 
van verbinding en ontmoeting maken?’ Om erachter te komen of Weertenaren 
voelen voor zo’n park test ‘t Lab van Weert een gedeelde parkagenda uit. In het 
weekend voorafgaand aan het experiment wordt de agenda bekend gemaakt. 
Daarna is iedereen welkom deze agenda verder aan te vullen. Het is een week 
van Weertenaren voor Weertenaren. Bovendien is het stadspark een plek van 
iedereen, ’t Lab nodigt daarom iedereen uit om mee te denken en vooral ook 
mee te doen!

Er zijn in totaal tussen de 65 en 80 gesprekken gevoerd met bezoekers van het 
park. De leeftijden variëren van pakweg 5 tot 90 jaar. De groep tussen 14 en 20 
jaar was minder vertegenwoordigd, maar leerlingen van Het College gaan er 
tijdens de les nog aandacht aan besteden. Deze resultaten zullen later nog wor-
den toegevoegd.

Bezoekers konden op verschillende manieren laten weten wat zij graag in het 
park zouden doen. Zij konden hun wens opschrijven of tekenen, de plattegrond 
aanvullen of op een klaagmuur aangeven wat zij niet wilden. In de praktijk is 
er veelal door de laboranten geschreven en zijn de vragen op de kaarten vooral 
aanleiding tot een gesprek geweest. We kunnen onszelf hier afvragen welke 
vorm het sterkst is, maar waarschijnlijk is er nu wel meer genoteerd dan er an-
ders gedaan was.

De resultaten zijn door verschillende brillen bekeken: activiteiten, faciliteiten, 
wel-inrichting, niet-inrichting en branding. 
Hoewel de insteek was om erachter te komen wat men graag in het park doet, 
spreekt men toch al snel over de inrichting. Dit sluit ergens aan op een ander 
punt waar ’t Lab al voorafgaand aan het experiment tegenaan liep: eigenaar-
schap is niet altijd even sterk aanwezig. We zien dit zowel bij de deelnemende 
partijen als in de antwoorden op de vraaggesprekken. Er is vaak de verwachting 
dat ’t Lab, of ‘de Gemeente’ de zaken regelt zoals zorgen voor voldoende bezoe-
kers en alle andere randzaken. Ook de bezoeker is minder initiatiefrijk. 

LEREN VAN EXPERIMENTEREN
’t Lab van Weert heeft gedurende de complete opstartperiode aandacht gehad 
voor reflectie. Door aan te sluiten bij een tweetal trajecten breidde het lab in 
korte tijd het netwerk uit. Zo is het lab aangesloten gebleven bij het SMUL-
LN-project, waarin reflectie vanuit het wetenschappelijke werkveld en vanuit col-
lega-stadlabs van meerwaarde is. Het leren van andere stadlabs kwam ook goed 
aan bod in het netwerk Limburgse Labs, een initiatief van de Provincie Limburg, 

waar ook de HAN en Universiteit Maastricht bij aan gesloten zijn. 
Zoals in het projectplan in de aanvraag te lezen was, heeft Weert geen hoge-
school of Universiteit. Het bereiken van studenten is daardoor lastiger. Het is 
voor het lab dan ook waardevol om in bovengenoemde netwerken actief te zijn, 
om in de toekomst de link naar studenten als doelgroep te kunnen maken. 



2.4 | Hoe leren we, en hoe delen we die kennis?

De uitkomsten van beide kick-off bijeenkomsten zijn letterlijk door deelne-
mers op papier gezet, omdat dit deel heeft uitgemaakt van de methodiek die 
werd gebruikt tijdens de bijeenkomsten. Ook hebben de bureaus (Pantopicon 
en Afdeling Buitengewone Zaken) ons geholpen bij het maken van verslagen 
over deze bijeenkomsten. 

Deze kennis hebben we zowel extern als intern binnen de gemeente Weert 
gedeeld. Door er over te praten en door verslagen en foto’s te delen op het intra-
net. Daarnaast zijn naar aanleiding van de kick-offs nieuwsbrieven, zogenaamde 
‘labzaken’ verstuurd naar alle betrokkenen van de culturele meet-ups en rele-
vante stadmakers. We dromen van een online plek om lessen te verspreiden, 
zoals een website waar stadmakers de stand van zaken kunnen vinden.

Het stadslab heeft een goede relatie opgebouwd met het Stimuleringsfonds 
voor Creatieve Industrie. Op 8 november 2019 werd het stadslab dan ook uit-
genodigd om te komen spreken over de ervaringen binnen het lab. Tijdens het 
jaarlijkse Stadmakerscongres in Rotterdam kreeg ’t Lab van Weert samen met 
een tweetal andere labs het woord en kreeg het projectteam de gelegenheid 
om de toehoorder te inspireren met hun ervaringen. In de organisatie van de 
gemeente Weert is het stadslab geland; inmiddels wordt het Stadslab door ver-
schillende afdelingen van de gemeente Weert gevraagd om mee te denken met 
ruimtelijke en sociale vraagstukken.



 

3 | Omvormingsfonds

3.4 DIVERSITEIT
3.4.1 Stichting Vier het leven
3.4.2  Weert Respecteert 2018
3.4.3 Tentoonstelling TRA ART Gemma van Gennip
3.4.4  Roze ouderencafés 2018 
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3.4.7 LHBTI-Dag 2018
3.4.8 Theatervoorstelling Breeknacht Munttheater 2019
3.4.9 Theatervoorstelling Dementie met een Glimlach 2019
3.4.10 COC-songfestival 2019
3.4.11 Old Skool 2019
3.4.12 Film Mario Filmhuis Weert en Amnesty International 2019
3.4.13 Dag tegen geweld tegen vrouwen 2019
3.4.14 50 Jaar Marokkaanse Migratie en Dialoogmiddag 2019
3.4.15 Mensenbieb 2019
3.4.16 De Regenboogkast 2019
3.4.17 Leeskring Building a Bridge 
3.4.18 Escape Room Op weg naar de Brugklas 
3.4.19 Stichting B Sassy 2018 en 2019

3.5 BROEDPLAATSEN
3.5.1 Kiosk en programmering Theater de Huiskamer 2020

3.1  LEF
3.1.1 Limburg Festival 2018
3.1.2 Op Glad IJs
3.1.3 KunstINkijk 2018
3.1.4 Philips en Walburgis 2018
3.1.5 Destination Unknown 2019
3.1.6 Op verhaal komen 
3.1.7 Kunstbende 
3.1.8 Limburg Festival 2019
3.1.9 KunstINkijk 2019
3.1.10 Expositie Molens in een ander licht

3.2 URBAN CULTURE
3.2.1 Het Zuilenkabinet 2018
3.2.2 Graffiti Jam 2018
3.2.3 Stroomhuisje Suffolkweg/Rentmeesterlaan
3.2.4 NBL Challenger event 2019

3.3  MUZIEK(EDUCATIE)
3.3.1 Bantopa Party 2018
3.3.2 Appels met Peren Jam Festival 2018
3.3.3 Giocoso Concert 2018
3.3.4 Pop in Limburg 2019
3.3.5 Back in Town 2019
3.3.6 Muziek in de klas 2019
3.3.7 Brian Griffin op Bospop
3.3.8 Appels met Peren Jamfestival 2019
3.3.9 Bevorderen jeugdparticipatie muziek 

INHOUD:

Het Omvormingsfonds 
bevat 5 pijlers 

waarbinnen projecten 
gesubsidieerd worden: 

Lef, Urban Culture, 
Muziek(educatie), 

diversiteit en 
broedplaatsen. 

Besteed budget: 
€ 162.900

Projecten: 43
Bezoekers: 

34.720



3.1.1 | LEF - Limburg Festival 2018

HUIS IN DE WILHELMINASTRAAT IN BESLAG GENOMEN! 
Het is the talk of town. Op een warme zomerdag in augustus wordt een huis in 
de Wilhelminastraat afgezet met rood-wit gestreept lint: ‘Dit huis wordt ont-
ruimd’ is de boodschap.’ Het nieuws gaat als een lopend vuurtje rond: ‘Het huis 
van de wethouder wordt in beslag genomen! Wat zou er aan de hand zijn?!’ Dan 
volgt de ontknoping: het huis figureert in de voorstelling ‘Ik was hier’, onderdeel 
van het Limburg Festival 2018.  Tijdens de voorstelling wandelt het publiek met 
koptelefoons op het hoofd – een theatrale en filmische route – vanuit Theater de 
Huiskamer, door de wijk Fatima, naar het voormalig klooster. 

In het huis is een fictieve buurtbewoner gestorven, zo blijkt. Een man van 65 die 
niemand kende. Geen vriend of familielid heeft zich gemeld. Tijdens de mooie 
route door Fatima ontspint zich een verhaal rond de mysterieuze dode.

Veranderen begint met lef 
Het thema lef heeft alles te 

maken met levendigheid, kleur, 
verwondering, humor, passie 
en nieuwsgierigheid. Raakt 
u nog wel eens verrast als u 

nietsvermoedend door Weert 
wandelt? Het thema lef biedt 

ruimte voor mensen die creatief 
durven denken en hun ideeën 

met lef durven brengen!

LEF

Aantal bezoekers: +/- 10.000 in Weert
Subsidiebedrag: € 6.000

Een toeschouwer vertelt: 
‘We zetten koptelefoons op en het verhaal werd verteld. 

Onmiddellijk hoorde je mensen tegen elkaar zeggen: 
wat verrassend met die koptelefoons! De manier van 

vertellen was gedurende de hele voorstelling bijzonder.’



OMMETJE OPERA
Een ander succes vormde het Ommetje Opera dat in 2018 voor de tweede keer 
werd uitgevoerd. 
Gertie Poels, een van de organisatoren van het Limburg Festival, vertelt:
‘Er kwam veel publiek naar het Limburg Festival dit jaar. Er zijn zelfs mensen 
die er een mini-vakantie aan vastknopen. Ze boeken een hotelkamer en komen 
hier een paar dagen genieten. Dit jaar waren er ook heel veel Weertenaren die 
meeliepen in het Ommetje Opera. Vorig jaar waren er meer mensen van buiten 
Weert’

Enige impressies: De route voert langs mooie Weerter plekken van het 
parkje De Weijer, via de Biest langs ‘Het Verliefden Laantje’ – waar speciaal 
voor het Ommetje stelletjes romantisch liggen te ‘vrijen’ in het gras. En het 
publiek wordt op zijn beurt verliefd op de mooie plekken in Weert. Op het 
kanaal verschijnt plots een prachtige boot. Een tenor zingt het publiek toe 
…. Passagiers nemen willekeurige toeschouwers bij de hand en halen ze de 
boot binnen. Het publiek wordt letterlijk de voorstelling in getrokken en is er 
onderdeel van. 

Een toeschouwer: 
‘Het mooiste was de uitvoering van het Bloemenduet 

uit de opera Lakmé. Het duet vond plaats op de binnen-
plaats van appartementencomplex Hameij. Toen het 

begon, zag je overal in de Hameij raampjes open gaan. 
Het was net alsof al deze spontane toeschouwers bij de 
act hoorden! Prachtig hoe theater en het echte leven zo 

in elkaar kunnen overgaan.’



3.1.1 | LEF - Op Glad IJs

STICHTING KUNSTCENTRUM WEERT - IN GESPREK MET EEN DODE  
In gesprek met een dode. In het karakteristieke voormalige woonhuis van Jan 
Tullemans waart weer even de geest van de kunstenaar rond. Tussen 15 okto-
ber en 8 december 2018 althans. Wie met een kaars de krakende trap op loopt, 
ziet oude werken van Jan. Onaangeroerd. Maar wat is dat? Daar hangt het schil-
derij met de naakte vrouw zonder gezicht. Ze ligt op de divan. Waar eens geen 
gezicht was, verschijnt daar nu het gezicht van kunstenares Laura Caris. Laura 
heeft er zelfs een elegant maskertje voor gehangen dat je op en af kunt nemen. 

Het schilderij van Laura Caris is onderdeel van het project Op Glad IJs. 23 
Kunstenaars gaan in gesprek met Jan Tullemans door zijn schilderijen te 
bewerken. Door letterlijk in en om zijn werken heen te schilderen. Sommigen 
zien dat als heiligschennis en schilderen eerbiedig een lijst in stijl om een 
bestaand portret. Of ze tekenen een nieuw portret naast een intact portret 
van Jan. Sommige hebben er slapeloze nachten van en dringen dan toch een 
schilderij van Jan binnen. Postuum samenwerken. Kunstenaars die Jan gekend 
hebben horen hem net als vroeger in gedachten zeggen: ‘Schilderen nondedju!’ 
Er komen bij iedereen heel wat herinneringen boven aan de tijd met de nestor.

Yvonne Schroeten is ervan overtuigd dat Jan dit zelf fantastisch had gevonden. 
Dit project is uniek. Vooraf was er heel wat discussie onder kunstenaars: ‘Kan 
dit wel?’ De ene bezoeker vond het fantastisch, de ander was gechoqueerd. 
Ongeloof, eerbied, verwondering en bewondering streden om voorrang. Het 
overheersende gevoel was echter: ‘wat mooi dat jullie dit doen!’ Ware kunst mag 
schuren en discussie opleveren. Dit project valt zeker onder de kopjes ‘lef’ en 
‘innovatie’!

Aantal bezoekers: 1.465
Subsidiebedrag: € 8.600



3.1.3 | LEF - KunstINkijk 2018

STICHTING KUNSTCENTRUM WEERT
OUDE TIJDEN HERLEVEN IN HET HUIS VAN JAN TULLEMANS 
De KunstInkijk 2018 vond plaats in het voormalige woonhuis van kunste-
naar Jan Tullemans. Mensen zijn nog steeds geïnteresseerd in het werk van de 
nestor. Honderden mensen bezochten het huis van Jan, waar kunstwerken van 
de meester prijkten langs werken van leden van het kunstcentrum. ‘Het was 
erg druk!,’ vertelt Yvonne Schroeten, ‘Op deze dag ontstond het idee voor het 
project Op glad IJs (zie bovenstaande)’ Hoeveel mensen in totaal de Kunstinkijk 
bezochten is niet te zeggen, omdat moeilijk te meten is hoeveel mensen de ate-
liers van alle kunstenaars bezochten.

Deze subsidie van € 275,- was een bijdrage in het tekort in de begroting 
omdat de opening - anders dan verwacht - plaatsvond in het voormalige 
huis van Tullemans. De gemeente gaf de subsidie omdat de Kunstinkijk een 
samenwerking is tussen veel kunstenaars en de gemeente samenwerking 
wil bevorderen. Daarnaast vond deze Kunstinkijk plaats op een unieke en 
betekenisvolle plek. Het huis van Tullemans werd weer even opengesteld.

Aantal bezoekers: 1000
Subsidiebedrag: € 275



3.1.4 | LEF - Philips en Walburgis 2018

STICHTING KUNSTCENTRUM WEERT - VERHALEN IN DE PLOOI VAN EEN JURK  
Stel je voor: een jurk vol bloedspatten. Verborgen in een plooi zijn de beelden 
te zien die de zusters dankzij de waarschuwing van Walburgis nog konden 
verstoppen. De beeldenstorm verteld vanuit het perspectief van Walburgis, 
de vrouw van Philips van Horne. De leerlingen van 5 en 6 VWO van Het College 
ontwierpen dit soort kostuums die letterlijk het verhaal van de vrouw van Philips 
van Horne vertellen. Leerlingen van 3 en 4 VWO ontwierpen adembenemende 
kragen die weer andere delen van haar verhaal vertellen.  De kragen werden ge-
showd tijdens de gala-avond van Het College. 

Stichting Kunstcentrum Weert ging samen met de leerlingen op zoek naar 
het verborgen verhaal achter de vrouw van Philips van Horne. In de 21ste eeuw 
raken we namelijk steeds meer geïnteresseerd in de vrouwelijke versie van de 
geschiedenis die onderbelicht blijft. 

Danielle Beckers – initiatiefnemer van het project - is enthousiast: ‘De leerlingen 
hebben van de vakdocent bijna allemaal een 9 gekregen!’ Ze vervolgt: ‘De kennis 
over de Weerter geschiedenis uit die tijd was miniem. De kinderen vinden 
het verhaal boeiend omdat het zich afspeelde op plekken die zij kennen. Het 
kasteel van Van Horne ligt vlak bij Huupkens IJs. Ze fietsen er nu heel anders 
voorbij met een ijsje in de hand!’ 

Heel veel disciplines kwamen samen binnen het project: fotografie, photoshop, 
textiele werkvormen, tekenen, schilderen. Veel kinderen kwamen voor het 
eerst in aanraking met Photoshop of de naaimachine. ‘De scholieren vinden 
de combinatie tussen geschiedenis en beeldende vorming erg inspirerend. De 
geschiedenis gaat zo letterlijk leven.’ 

Er deden 100 leerlingen mee aan dit project. Het project kreeg veel aandacht op 
social media. Ook werden de kragen voor groot publiek getoond tijdens het de 
gala-avond.

Aantal deelnemers: 100
Subsidiebedrag: € 2.500



3.1.5 | LEF - Destination Unknown 2019

KUNSTENAARS IN GESPREK MET DE VOORMALIGE ST MARTINUSSCHOOL  
Op de stoepen rond de singels verschijnt overal de tekst ‘Destination Un-
known’ met een pijltje erbij dat de richting wijst naar die unknown desti-
nation. Heel wat mensen volgen de pijlen spontaan en komen uit bij de 
voormalige St. Martinusschool. In het karakteristieke pand vindt het project 
Destination Unknown (DU) plaats. Maastricht, Venlo en Tilburg gingen ons 
voor. 

De non-profitorganisatie DU biedt jonge kunstenaars een werkperiode in een 
leegstaand pand. De kunstenaars gaan een interactie aan met het pand en 
in dit karakteristieke jaren ’20-gebouw aan de Emmasingel ontstaan unieke 
verhalen. Organisator Hester van Tongerlo: ‘Het is mooi om inwoners te laten 
zien wat er allemaal kan in de kunstwereld. Dit kent Weert nog niet. Tijdens de 
eindtentoonstelling waren er performances te zien, er was videokunst, er waren 
sculpturen en installaties. De kunstenaars leefden letterlijk een paar maanden 
in de school en bouwden een band op. In het laatste weekend exposeerden 
de kunstenaars.  Zo’n 300 mensen bezochten de expo van DU. Weertenaren, 
kunstenaars, mensen uit andere delen van het land. Een blogger uit Amsterdam 
besteedde er een blog aan. Dagblad de Limburger publiceerde ook een artikel. 

Aantal bezoekers: 300
Subsidiebedrag: € 15.000



KUNSTENAAR RISJA STEEGHS IN DESTINATION UNKNOWN: GEDICHTEN VOOR-
LEZEN AAN DE RUIMTE  
Risja woonde een tijd in de oude St. Martinusschool en maakte een installa-
tie in interactie met het gebouw. Oosterse doeken, sculpturen, kaarslicht. De 
muren zijn geverfd. Achterin de ruimte staat een hutje. Je kunt erin kruipen. In 
het hutje staat een scherm. Je ziet Risja zitten in de rivier de Swalm. Ze leest 
gedichten voor uit een oude dichtbundel. De bundel zelf ligt op de vloer. Risja 
verklaart: ‘Ik merkte al toen ik mijn ruimte aan het poetsen was, dat ik onwille-
keurig gedichten prevelde.’ Ik dacht: ‘Ik ga letterlijk interactie aan met de ruimte 
en lees de ruimte die gedichten voor!’ Zo ontstond het idee voor het hutje.’

‘Primitieve volkeren hebben vaak een veel hechtere band met hun omgeving of 
de natuur. Daardoor raakte ik geïnspireerd. Als Aboriginals de weg kwijt raken 
zingen ze voor de weg en zo vinden ze de weg terug.’ Risja heeft als kunstenaar 
al diverse werkperiodes op locatie achter de rug. Ook in het buitenland. Zo 
leefde ze samen met andere kunstenaars in Rio de Janeiro. Nu woont ze in 
Reuver. ‘Ik wil me graag in Weert vestigen, want hier heerst zo’n openheid 
richting kunstenaars.’ Wellicht hebben we straks dus een nieuwe kunstzinnige 
inwoner.  



3.1.6 | LEF - Op verhaal komen

STICHTING KUNSTCENTRUM WEERT - NIET ‘OP DE KOFFIE’, MAAR ‘OP VERHAAL’  
Ken jij het verhaal van het wonder van Fatima al? Of de anekdote van Ton die 
Skelterkampioen werd? En wat dacht je van het verhaal van de vijf generaties 
van de familie Andriaens die al eeuwen bij elkaar in de straat wonen? Tijdens 
Fatima Alive vond de eerste editie plaats van Op verhaal komen. Kunstenaars 
gingen niet ‘op de koffie’ bij Fatimezen, ze gingen ‘op verhaal’. Markante figu-
ren uit de oude volkswijk vertelden de kunstenaars een verhaal of anekdote. De 
verhalen werden opgetekend en de kunstenaars maakten naar aanleiding van 
het verhaal dat ze hoorden een kunstwerk. Kunst wordt hier ingezet om men-
sen elkaar te laten ontmoeten. Bovendien wil Stichting Kunstcentrum Weert 
zichtbaarder zijn in de samenleving en een grotere rol vervullen in het sociaal 
domein. 

Tijdens Fatima Alive konden mensen naar de expositie van Op verhaal 
Komen in de crypte van het Fatimahuis. Hier werden alle kunstwerken 
tentoongesteld. Vervolgens konden mensen een route lopen langs de huizen 
van de deelnemers. Bij hen hing een poster voor het raam met een foto van het 
kunstwerk dat gemaakt werd en het bijbehorende verhaal. 

Hoewel Op verhaal Komen een goed idee was, waren er wat verbeterpunten 
in de organisatie. Een van de organisatoren Danielle Beckers: ‘We hebben veel 
positieve reacties gekregen, er waren ook heel wat mensen die achteraf een 
boekje wilden met verhalen en foto’s. Maar we hebben ons verkeken aan de 
hoeveelheid werk die het kostte. De meeste kunstenaars vonden het ook een 
mooi project, maar sommigen wilden niet meedoen omdat een kunstwerk 
maken naar aanleiding van een verhaal van een ander ten koste ging van hun 
autonomie als kunstenaar.’

Aantal bezoekers: moeilijk te tellen: schatting 500
Subsidiebedrag: € 2.875

3.1.7 | LEF - Kunstbende

CREATIEF MET BN’ERS
‘Het was een super geweldige dag!,’ zegt Kevin Schoones, projectcoördinator 
van de Kunstbende over de workshopdag in november 2019. 60 Jongeren – 
waarvan 30 uit Weert en 30 uit andere Limburgse steden – kwamen op deze 
zondagmiddag naar het RICK. De Kunstbende had BN-ers ingevlogen om toffe 
workshops te geven. Juvat Westendorp gaf samen met Dansschool Fresh een 
hiphop-workshop. ‘Het was mooi om de kids van Fresh aan het werk te zien,’ 
zegt Kevin. Juvat is een bekende acteur en choreograaf en hij heeft een eigen 
dansschool. Hij spreekt de taal van de jongeren. Rens Polman en Koen Brouwer 
leerden jongeren liedjes schrijven in de workshop songwriting. De twee vormen 
het muzikale duo ‘Lieve Bertha’ en Polman was presentator van Tv-programma’s 
Drugslab en Spuiten en slikken.  

In de Hang Out in Boshoven werd de DJ Workshop gegeven: ‘vet cool’, 
oordeelden de jongeren unaniem. Ook de BN’ers sloegen natuurlijk aan bij de 
jeugd. 

De subsidie is onderdeel van het plan van de Kunstbende om naast Zuid-
Limburg ook Noord- en Midden-Limburg te veroveren. Tot voor kort vond 60% 
van de activiteiten plaats in Zuid-Limburg, 20% in Noord-Limburg en 20% in 
Midden-Limburg. De Kunstbende richt zich landelijk op jongeren van 13 t/m 
18 jaar en biedt talentontwikkeling binnen eigentijdse stromingen: Dans, DJ, 
Fashion, Muziek, Film, Taal en Theater. De Kunstbende investeert in Weert verder 
in open podia, de groei van actieve jongeren met buitenschoolse workshops in 
verschillende disciplines en individuele coachingstrajecten.

Aantal deelnemers: 60
Subsidiebedrag: € 10.000



3.1.8 | LEF - Limburg Festival 2019

RACISTEN IN HET AZC? 
Ieder jaar zoekt de organisatie van Limburg Festival naar een bijzondere lo-
catie voor de opening. Dit jaar viel het oog op het AZC in Weert. Vanwege de 
thematiek een prima locatie voor de openingsvoorstelling ‘George en Eran 
worden racisten’. Door Trouw, NRC en Volkskrant werd de voorstelling uitge-
roepen tot een van de vijf beste festivalvoorstellingen van het jaar. De makers 
lachen op het slagveld van de diversiteit. De acteurs zoeken een antwoord op 
de vraag: ‘Zijn we allemaal racisten?’ Een bezoeker: ‘De voorstelling trof me in 
het hart. Het is ook mooi hoe de bewoners van het AZC erbij betrokken werden. 
Ze maakten hapjes, stonden bij de entree, een muzikant zorgde voor muzikale 
omlijsting en de kinderen maakten een schilderij dat bij de openingshandeling 
onthuld werd.’

Ook het Ommetje Opera was weer een succes. Deze keer vond het Ommetje 
plaats in de wijk Fatima. Gertie Poels: ‘Iemand belde ons op om alle kaartjes op 
te kopen voor het laatste Ommetje. ‘Ik wil al mijn vrienden en bekenden blij ma-
ken’, verklaarde de man zich nader. 

Een uitgebreid verslag van het Limburg festival in 2019 is te lezen via: 
https://www.limburgfestival.nl/wp-content/uploads/2019/10/Inhoudelijk-ver-
slag-LF-2019.pdf

Aantal bezoekers: 9000 in Weert
Subsidiebedrag: € 15.000

De organisatie ontving het volgende bericht van een bezoeker: 
“Blij verrast door het geweldige niveau van het Ommetje Ope-

ra. Dit was voor mij de 3e keer (1x Roermond en 2x Weert). Ik 
vond het de eerste 2x al geweldig, (vandaar dat ik zoveel men-
sen uitgenodigd had om deel te nemen) maar deze keer heb-

ben jullie jezelf overtroffen. De zangers herkende ik van vorige 
keren: mooie performance en mooie stemmen, goede keuze 
van muziek (toegankelijk). Wij vonden de “acts rondom” ab-

soluut van toegevoegde waarde. Locaties verrassend en goed 
gekozen. Kortom, ga vooral zo door!”



3.1.9 | LEF - KunstINkijk 2019

BLIK OP DE HEMEL
‘Het beeld - van een man die naar de hemel kijkt - van Bernard Visser, was in-
drukwekkend. Het mannetje stond voor het grote mozaïek in het Fatima Huis 
en keek naar de koepel boven. De blik op oneindig,’ vertelt Yvonne Schroeten, 
‘Ook een beeld van Saskia Keijzers in de crypte voor het doopfond was helemaal 
één met de omgeving. We kregen van bezoekers goede reacties op het Fatima-

huis als locatie voor de opening. In het begin leek het ons lastig om ieder jaar 
naar een andere locatie te hoppen voor de opening, maar het geeft de Kunstin-
kijk ieder jaar een verrassende touch. Eerst waren we bang dat het Fatimahuis 
niet helemaal geschikt was, maar dat bleek wel zo te zijn.‘ Deze KunstINkijk 
werd wat minder druk bezocht dan andere jaren. Dat kwam omdat deze dit jaar 
letterlijk in de paasvakantie viel.

Aantal bezoekers: 1000
Subsidiebedrag: uit evenementenbudget



3.1.10 | LEF - Expositie Molens in een ander licht

Stichting Sint Anna (1911), Molen van Keent en Laura Caris organiseerden okto-
ber 2019 in de monumentale Sint Annamolen en bij de Hof van Keent foto- en 
schilderijen expositie Molens in een ander Licht.  
Deze tentoonstelling bestond uit door Laura Caris gemaakte infrarood foto’s 
van molens in de regio Weert op verschillende formaten in kwalitatief hoog-
waardige printtechniek. Een doorlopende video slideshow van de molens in 
het Weerterland werd vertoond op een groot beeldscherm. Er waren een aantal 
olieverfschilderijen te zien die door Laura Caris op basis van de molenfoto’s zijn 
gemaakt en zes door haar geschilderde portretten. Daarnaast werd ook een 
portret van Jochem Rietjens door Caris tentoongesteld. Dit portret was gese-
lecteerd in het kader van de tentoonstelling in het Rijksmuseum ter ere van de 

350e sterfdag van Rembrandt in de zomer van 2019.

De reacties op de tentoonstelling van bezoekers waren erg positief. Veel posi-
tieve respons was er ook voor de combinatie van het thema met de molen als 
locatie voor een dergelijke expositie. De benadering van het thema in combina-
tie met de gebruikte infrarood technieken en de kwalitatief erg hoogwaardige 
uitvoering vonden mensen bijzonder. Bezoekers spraken van een ‘gedurfde ver-
rassende aanpak.’ 

Voor veel bezoekers was het bezoek aan deze expositie ook een eerste kennis-
making met een molen wat ook tot reacties leidde.

Aantal bezoekers: 753 bezoekers + 63 leerlingen
Subsidiebedrag: € 3.000



3.2.1 | URBAN CULTURE - Het Zuilenkabinet 2018

PUNT WELZIJN - OPENLUCHTMUSEUM ONDER DE BOSHOVERBRUG  
Wanneer je langs de 28 zuilen onder de Boshoverbrug dwaalt, lijkt 
het alsof je door een droomwereld loopt. Surrealistische figuren 
sieren de pilaren. Op de ene zuil staat een paddenstoel met een 
dronken slak erbovenop, van de bekende Duitse artiest Hombré. Op 
een andere zuil staat Miss Piggy met een levensgrote varkensneus. 
Een roze aap kijkt je uitdagend aan vanaf een andere pilaar. Hij staat 
op het punt je te bespringen. Dan zijn er verschillende figuren die je 
niet ’s nachts in je eentje wil tegenkomen: expressionistische doods-
hoofden bijvoorbeeld. Voor de thrill seekers: je kunt ook ’s nachts het 
zuilenkabinet bezoeken want er is overal veelkleurige verlichting. 

Onze combinatiefunctionaris urban culture Angelo Martinus is in zijn 
nopjes en verrast vanwege het succes: 
‘We hadden van tevoren niet verwacht dat het zuilenkabinet zo’n hit 
zou worden. Artiesten uit de hele wereld vragen of ze hier mogen 
schilderen! Een Braziliaan, een Spanjaard, een Duitser, Belgen, maar 
ook artiesten uit de rest van Nederland reizen naar Weert om een zuil 
van werk te voorzien. Het unieke hier is dat kunstenaars zelf mogen 
bepalen wat ze maken. Bij andere street-art initiatieven worden vaak 
eisen gesteld qua thematiek of krijgen de kunstenaars een opdracht. 
Bij ons is er experimenteerruimte.’ 

Street art artiest Geert Loijen heeft de leiding onder de Boshover-
brug, hij selecteert o.a de artiesten. Geert: 
‘Ik vind het te gek dat we ons initiatief in Weert kunnen uitvoeren! 
Er is pas gewoon een gast uit Brazilië komen schilderen! Hoe gaaf is 
dat?! De bekende artiest Hombré deelt het dan op zijn Facebookpa-
gina. Die heeft 100.000 volgers dus dan heb je een groot bereik. Het 
werkt allemaal aanstekelijk. Kunstenaars vertellen elkaar hierover.’

Er zijn zelfs overeenkomsten met de wereld van traditionele schilder-
kunst en musea. Angelo: 
‘In de toekomst willen we hier waarschijnlijk rondleidingen gaan 
geven. Het Zuilenkabinet is eigenlijk een expo-ruimte in de buiten-
lucht. We laten een boekje en/of app maken met informatie over de 
werken. De traditionele kunstkijker is het gewend om rondgeleid te 
worden. Wanneer hij ons openluchtmuseum bezoekt, nodigen we 
hem uit om uit zijn comfortzone te stappen. Dat kan mooie interactie 
opleveren.’ 

Street art, hip hop en breakdance. Urban Culture is de 
straatcultuur van jongeren. In 2018 vond er een spetterende 
graffiti jam plaats onder de Boshoverbrug en hebben we er 
een nieuwe toeristische trekpleister bij: HET Zuilenkabinet!

URBAN CULTURE

Aantal bezoekers: openbaar toegankelijk, honderden passanten
Subsidiebedrag: € 5.500





3.2.2 | URBAN CULTURE - Graffiti Jam 2018

PUNT WELZIJN  - RUIGE KUNSTENAARS SPUITEN ONDER DE BRUG  
In september 2018 was de Boshoverbrug, aan de zijde van Boshoven, drie 
dagen het toneel voor een heuse graffiti jam. 24 (jonge) artiesten vertoonden 
hun kunsten. Tijdens de jam mogen ook artiesten met minder ervaring hun 
kunsten vertonen. 

Voor de graffiti jam werden de drie middelste pilaren onder de brug met elkaar 
verbonden door houten wanden. Dit geeft meer verfplezier en een veel groter 
verfvlak. Angelo Martinus: ‘Het is een vrije plek en jonge artiesten kunnen hier 
echt ‘oefenen’. Je merkt dat artiesten daar nu veel liever en vaker gaan spuiten.’ 

Het was zonnig weer en een DJ zorgde drie dagen voor muziek en iedere dag 
kwamen er 500 mensen kijken. Er kwamen mensen van allerlei leeftijden langs. 
Oudere mensen volgden een fietsroute en hielden halt bij de graffitti jam. ‘Jullie 
zien er wel ruig uit, maar jullie zijn echte kunstenaars. Dat zien we!,’ zeiden ver-
schillende oudere mensen.

Aantal bezoekers: 500
Subsidiebedrag: € 5.000



3.2.3 | URBAN CULTURE - Stroomhuisje Suffolkweg/Rentmeesterlaan

SKYLINE VAN VROEGER  
In 2019 verrees tussen de Suffolkweg en de Rentmeesterlaan weer een 
stroomhuisje beschilderd met street art. Er staat een afbeelding op van 
de vroegere skyline als je van de vanaf deze plek het kanaal over keek. Het 
stroomhuisje is een initiatief van de buurt zelf.
Mensen hadden het stroomhuisje met het thema Bevrijding gezien aan de 
stadsbrug. Dat wilden zij ook! Want wacht eens: ‘bij ons om de hoek staat ook 
een stroomhuisje dat beklad is met lelijke graffiti van wildspuiters.’ 

Iemand benaderde namens de buurt de gemeente en Combinatiefunctionaris 
Urban Culture Angelo Martinus ging met de buurt aan de slag. Buurtbewoners 
bedachten samen met de kunstenaar het ontwerp. De buurt is zeer tevreden 
met het resultaat. Het huisje brengt weer herinneringen aan een gedeeld ver-
leden naar boven. Bovendien is het beschilderen van een stroomhuisje een be-
proefde methode om wildspuiten tegen te gaan. Dit huisje werd gefinancierd 
door gemeente Weert en Enexis (eigenaar van het huisje).

Subsidiebedrag: € 1.200



3.2.4 | URBAN CULTURE - NBL Challenger event 2019

OP NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN! 
Weert organiseerde dit jaar weer een NBL Challenger Event: een middag in de 
Nederlandse Break Dance Competitie. Omdat Weert heel wat jong talent op-
leidt bij Dansschool Fresh is onze stad een goede locatie voor zo’n event.
Vele jonge talenten kwamen met hun ouders, opa’s en oma’s naar het zuiden. In 
totaal bezochten zo’n 200 mensen de wedstrijd. Vanwege het warme weer kwa-
men er dit jaar wat minder mensen dan vorig jaar. 

De organisatie wil dat zoveel mogelijk jongeren zich blijven ontwikkelen op het 
gebied van break dance. In 2024 wordt break dance zelfs een Olympische sport. 
Eigenlijk zijn de jongeren nu al aan het oefenen! 

Angelo Martinus: ‘Tijdens een NBL Challenger Event is de ruimte verdeeld in 
kleine veldjes. Telkens strijden twee jongeren om de hoogste ranking. Ze kunnen 
trainen op moves en routines, maar ze weten niet welke muziek gedraaid zal 
worden of wie hun tegenstander zal zijn. Iedere move mogen ze maar in één 
ronde gebruiken. Er zijn deze keer weer heel wat Weerter jongeren hoog geëin-
digd in de competitie! Weert gaat zeker een grote rol spelen tijdens de Olympi-
sche Spelen!’  

Aantal bezoekers: 500
Subsidiebedrag: € 3.000



3.3.1 | MUZIEK(EDUCATIE) - Bantopa Party 2018

LATEN WE ELKAAR MULTI-CULTUREEL ONTMOETEN! 
Bantopa betekent ‘laten we elkaar ontmoeten’ en dat deden mensen in gro-
ten getale tijdens de Bantopa Party. Het was weer een zonnig multicultureel 
feest met muziek en eten uit alle windstreken. Hoogtepunt was Rolf Sanchez 
– bekend geworden in X-factor – die vanuit Miami overvloog. Inmiddels is hij aar-
dig bekend in de U.S.A. Deze dag trakteert hij het publiek op salsa. Verder waren 
er verschillende bands, dansgroepen en een DJ. Ook werd het podium vrijge-
maakt voor lokale dansgroepen zoals The Big Experience en Dansschool Fresh. 

Een levendige muziekcultuur is van groot belang voor 
het culturele klimaat van een stad. Muziek zorgt voor 

beleving en identiteit. Muziek betrekt mensen van alle 
leeftijden bij cultuur. Talentontwikkeling in alle muzikale 

genres is belangrijk! We werken aan het vergroten van 
de zichtbaarheid van (pop)muziek in Weert.

MUZIEK(EDUCATIE)

Aantal bezoekers: ± 5000
Subsidiebedrag: € 5.000



3.3.2 | MUZIEK(EDUCATIE) - Appels met Peren Jam Festival 2018

STICHTING THEATER DE HUISKAMER
LOCAL HEROES JAMMEN DE STERREN VAN DE HEMEL 
Een jamsessie: je stelt je een rokerige bar voor of een kelder met geluidsdichte 
wanden waar jongens van een jaar of 19 midden in de nacht losgaan op gitaar 
en drums. Stichting Theater de Huiskamer besloot dat het concept van de 
jamsessie ook heel goed past in een festivalformule.
Het Appels met Peren Jam festival is in 2017 geboren en trok toen zo’n 300 be-
zoekers. De editie in 2018 trok alweer zo’n 400 bezoekers. De spontaniteit, het 
elkaar muzikaal verkennen en het verrassende karakter maken het jamfestival 
uniek. Ook in 2018 werden weer een aantal local heroes naar het Raphaelpad 

gehaald. Echte BW’ers (bekende Weertenaren) deelden het podium met jonge 
en oudere gasten uit de regio. Organisator John Jacobs: ‘Het mooie is dat jong 
en oud, jazz en blues elkaar leert kennen. Er ontstaan zelfs plannen om nieuwe 
bands te formeren’. De artiesten en het publiek zijn enthousiast. Theater de 
Huiskamer heeft plannen om het festival ook in andere steden in het land te 
organiseren. Dus stay tuned… want er zijn inmiddels ontwikkelingen. 

Aantal bezoekers: 400
Subsidiebedrag: € 2.700



3.3.3 | MUZIEK(EDUCATIE) - Giocoso Gratis Concert 2018

LAAGDREMPELIG GENIETEN VAN GIOCOSO 
Aan muzikaal talent geen gebrek in Weert! Zo viert het jonge dameskoor Gio-
coso uit Weert haar hoogtijdagen. De afgelopen jaren vielen de zangeressen 
in binnen- en buitenland in de prijzen. In 2017 deed het koor mee aan de Euro-
pean Choir Games waar zij twee eerste prijzen behaalden in twee categorieën, 
daarmee plaatsten zij zich voor de Grand Prix waar de jury hen met opnieuw 
gouden noteringen beoordeelden. In datzelfde jaar werden zij Limburgs Koor 
van het Jaar tijdens de Limburgse Koordagen in Roermond. 

Het koor dat bestaat uit een twintigtal dames in de leeftijd 18 t/m 30 jaar oud 
vond het tijd om hun thuisstad op een laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met hun klassieke repertoire. Onder leiding van Rita Scheffers werd het 
Weerter publiek in januari 2018 getrakteerd op een gratis concert. En mét suc-
ces! 

Het concert vond plaats op een zondagmiddag in het Franciscushuis. Maar 
liefst 300 bezoekers wisten de weg naar de voormalige kerk op de Biest te vin-
den om kennis te maken met het koor. Eén van de koorleden vertelt: ‘Normaal 
gesproken geven we wel eens concerten in Weert, dan bereiken we 100 tot 150 
bezoekers. Het is voor ons fantastisch dat we een nieuw publiek in Weert kennis 
kunnen laten maken met onze muziek.’ 

Aantal bezoekers: 300
Subsidiebedrag: € 2.500



3.3.4 | MUZIEK(EDUCATIE) - Pop in Limburg 2019

Popmuziek zichtbaar maken in de stad, dat is één van de doelstellingen van 
de Routeplanner Cultuur. Alle grote steden in Limburg legden in 2019 € 5.000,- 
in om het nieuwe werkplan van Pop in Limburg te ondersteunen. Doel van het 
plan is de popsector in Limburg nog verder te professionaliseren. Er is aandacht 
voor talentontwikkeling en samenwerking. Bovendien hoeft Weert nu geen 
aparte aanvragen meer te verwachten voor evenementen als Nu of Nooit. In ruil 
voor de bijdrage worden activiteiten georganiseerd en kan Weert deelnemen 
aan activiteiten voor heel Limburg. 

Popconsulent Limburg Paul Moerel: ‘Vrijwel alles wat we in Weert wilden realise-
ren is gebeurd in 2019. In de Bosuil vond een voorronde van Nu of Nooit plaats, 

Weerter muzikanten gingen mee met de bus naar de landelijke muzikantendag, 
er was een metal fest in De Bosuil en Weertenaren deden mee aan Popsport. 
Ook vond er een masterclass Music and Business plaats in Theater de Huiska-
mer. We zijn erg blij met jullie Popcoördinator Sander Hoeben. De samenwer-
king met hem is heel goed! Het is geweldig om te zien hoe popmuziek in Weert 
steeds zichtbaarder wordt. Muziek maken gebeurt niet meer alleen op zolderka-
mers en in schuurtjes. Ook jullie enthousiaste wethouder draagt enorm bij aan 
het verhogen van de zichtbaarheid. Hij draagt heel veel uit!’ 

Subsidiebedrag: € 5.000



3.3.5 | MUZIEK(EDUCATIE) - Slagwerktop Back in Town 2019

In Limburg heerst een grote slagwerkcultuur. Verschillende talenten van onze 
bodem spelen op hoog internationaal niveau. En dat vieren we met het con-
cert ‘Back in town’!  Zes professionele slagwerkers zijn afkomstig uit Weert en 
waaierden uit over de hele wereld. Op 3 mei 2019 waren ze ‘back in town’. In het 
eerste deel van het concert laten de professionals zien wat ze in 10 jaar oplei-
ding geleerd hebben. De eerste compositie is een interdisciplinaire mix tussen 
muziek, theater en beeldende kunst. Deze compositie werd gecreëerd rond en-
kele kunstwerken van Marcel van Hoef. Daarnaast leidt Percussion Friends jong 
talent op en vormt een brug tussen amateurs en professionals. In het gedeelte 
na de pauze spelen amateurs en professionals samen. 

Doel: de professionals laten hun thuisstad zien wat ze in huis hebben en leggen 
een link tussen amateurs en een nieuwe generatie professionals. 

Het werd een succes. 350 mensen bezochten het concert in het Munttheater. 
‘Zowel de amateurs als de professionals werden heel warm ontvangen door 
het publiek! (…) Weert was even het episch centrum waar de internationale 
slagwerktop samenkwam met jong talent!’ En dat smaakt naar meer: ‘In de 
toekomst willen we hier graag grotere projecten doen en samenwerkingen aan-
gaan op een breder maatschappelijk vlak!’, aldus Percussion Friends.

Aantal bezoekers: 350
Subsidiebedrag: € 3.900



3.3.6 | MUZIEK(EDUCATIE) - 
Muziek in de klas 2019

BASISSCHOOL DE MOLENAKKER EN KERKELIJKE HARMONIE ST. JOSEPH 
MUZIEK BELEVEN MET DE HARMONIE 
OBS Molenakker, Kerkelijke Harmonie St. Joseph en RICK gingen een samen-
werking aan. Zij brengen momenteel praktijklessen Muziek in de klas in groep 
3 en 4 van OBS Molenakker. Doel is kinderen kennis te laten maken met de mu-
ziekvereniging en ze zelf muziek te laten spelen. Op deze manier gaan de kin-
deren letterlijk beleven en ervaren wat muziek is. Ook wordt de scholieren enige 
kennis bijgebracht van het notenschrift. De subsidie is onderdeel van de ‘Sa-
menDOOR! Muziekverenigingen Regeling 2018-2019’ van de provincie Limburg.

Docent Will van Melick vertelt: ‘Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn erg 
enthousiast over deze vorm van onderwijs. Eerder begonnen we met deze les-
sen in groep 4 + 5. Om de twee weken krijgen de kinderen les in noten lezen, 
zang en klokkenspellen bijvoorbeeld. In 2020  leren ze diverse instrumenten te 
bespelen. De harmonie geeft ook een workshop slagwerk. In januari en februari 
worden de houtblazers en koperblazers behandeld. In juni is de eindafsluiting. 
Dan geven de kinderen een concert samen met het jeugdorkest.’

Uiteindelijk spelen de leerlingen mee met het jeugdorkest tijdens de jaarafslui-
ting in Zorgcentrum Ververshof. 

Subsidiebedrag: € 1.000 Subsidiebedrag: € 6.000

3.3.7 | MUZIEK(EDUCATIE) - 
Brian Griffin op Bospop

De wereldberoemde popfotograaf Brian Griffin exposeerde op ons Bospop. 
Centraal in deze expo stonden foto’s uit zijn boek POP, waarin hij voorname-
lijk muzikanten fotografeerde uit de Post Punk, New Wave en New Romantic 
beweging. Naast foto’s waren er films en video’s te zien. Griffins werk kenmerkt 
zich door een surrealistische stijl. Er was ook de mogelijkheid tot een meet & 
greet met Griffin en fotograaf Theo Derksen interviewde Griffin op Bospop.



3.3.8 | MUZIEK(EDUCATIE) - Appels met Peren Jam Festival 2019

STICHTING THEATER DE HUISKAMER - MEER DAMES EN HEREN BIJ APPELS MET PEREN 
Het  was een warme zomermiddag, artiesten speelden spontaan in de meest creatieve 
combinaties. Alle ingrediënten voor een succesvolle derde editie van het Appels met Peren 
Jamfestival hingen in de lucht. En jawel, er waren dit jaar meer bezoekers dan vorig jaar! The-
ater de Huiskamer heeft de ambitie om het festival ook in andere plaatsen in Nederland te 
organiseren. Dit jaar lukte dat ook in Venlo.

Aantal bezoekers: 600
Subsidiebedrag: Gemeente Venlo € 2.500 en Gemeente Weert € 2.500
Externe subsidie: Provincie Limburg € 2.500



3.3.9 | MUZIEK(EDUCATIE) - Bevorderen jeugdparticipatie muziek

LVO WEERT - POPSTERREN VAN START 
Optreden voor een uitzinnig publiek van ouders en medeleerlingen in De 
Bosuil. En dan ook nog je eigen videoclip maken. Het kan allemaal in het pro-
ject Popstart dat LVO startte in samenwerking met RICK, de popcoördinator 
en De Bosuil.  Popstart is een van de projecten die worden gefinancierd uit deze 
subsidie voor jeugdparticipatie muziek. En Popstart werpt zijn vruchten af. Mu-
ziekdocent Sven Heijman vertelt: ‘Er zijn leerlingen die nu in de 4e klas zitten 
die nog regelmatig zeggen hoe geweldig ze Popstart vonden. Popstart heeft 
leerlingen ook geïnspireerd om verder te gaan in de muziek of muziek als eind-
examenvak te nemen.’ 

Verder konden leerlingen workshops volgen in muziekdisciplines die hen inte-
resseerden, zoals de workshop Popcabaret, waarin leerlingen een lied schreven 
bij een sketch of de workshop songwriting en rap en hiphop. LVO wil met deze 
subsidie namelijk ook muziekonderwijs op maat bieden. LVO zet vooral in op 
samenwerking met externe partners – zzp’ers e.d. - in het muzikale veld. Natuur-
lijk is de popcoördinator hierin een prima verbinder. Er zijn nu plannen voor een 
samenwerking met de muziekschool van Linda Smeets.

Aantal bereikte leerlingen: 1000
Subsidiebedrag: € 5.000



3.4.1 | DIVERSITEIT - 
Stichting Vier het leven

CULTUUR ALS PIL TEGEN EENZAAMHEID
Stichting Vier het Leven organiseert landelijk culturele activiteiten voor een-
zame ouderen. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, waar ook de 
overheid op wijst. In Maastricht en andere grote steden in Limburg is Vier het 
Leven een hit. Ouderen worden opgehaald door een vrijwilliger voor bv een 
theatervoorstelling. Ze gaan samen met anderen naar het theater en hebben 
een gezellige avond. In 2019 bezochten 150 ouderen uit Maastricht o.a. theaters 
en concertzalen. In 2017 ging Stichting Vier het Leven een samenwerking aan 
met het Munttheater. Deze samenwerking heeft tot medio 2019 geduurd. Toen 
besloot het Munttheater de samenwerking te beëindigen, omdat Vier het Leven 
volgens hen een landelijk initiatief is dat niet goed samengaat met de plaatselij-
ke voorkeuren. Verder was de opkomst van ouderen in Weert lager dan op ande-
re plekken in Limburg.

Gedurende de samenwerking is wel geprobeerd de programmering zoveel mo-
gelijk aan te passen aan de smaak van lokale deelnemers. Nu eens gingen oude-
ren naar een optreden van Gé Reinders, dan weer naar een concert van Vivace. 
Er werden naast landelijke ook regionale en lokale voorstellingen bezocht. De 
ouderen waren over het algemeen tevreden over de gang van zaken en gingen 
zelfs mee op reisjes naar voorstellingen buiten Weert die Vier het Leven organi-
seerde. In totaal namen er 31 mensen deel, waarvan er een heel aantal verschil-
lende keren deelnamen. 

Soms zat het even tegen. Mensen zouden naar een concert gaan van Vivace met 
Suzan Seegers, maar Suzan was er uiteindelijk niet bij. Dat gaf een gevoel van te-
leurstelling. Ook een optreden van toneelgroep De Mantel moest worden verzet. 

Mark Mülders regiocoördinator van Stichting Vier het Leven: ‘Het Munttheater 
gaf aan dat het niet aan mijn inzet heeft gelegen. We vinden het jammer dat we 
niet meer samenwerken met het Munttheater. We willen wel graag ons netwerk 
van Weerter bezoekers benutten. Misschien kunnen we in de toekomst op een 
andere manier terugkeren in Weert. We hebben toch maar weer 31 ouderen blij 
gemaakt.’

Aantal bezoekers: 31
Subsidiebedrag: € 750

3.4.2 | DIVERSITEIT - 
Weert Respecteert 2018

Een kluizenaar die de buitenwereld enkel vanachter zijn pc op de voet volgt, 
zou kunnen denken dat het respect in de samenleving ver te zoeken is. Boze 
burgers vliegen elkaar op Facebook en Twitter regelmatig in de haren. Geluk-
kig zijn er in het echte leven ook nog heel wat mensen die wel respect voor 
elkaar hebben. Onze samenleving wordt echter steeds diverser en dat biedt 
uitdagingen, maar ook kansen. Steeds meer gemeenten voeren beleid op het 
gebied van diversiteit. 

Gemeente Weert zette samen met enthousiaste partijen uit de samenleving 
Weert Respecteert op poten. Onder andere RICK, Munttheater, Bibliocenter, 
Filmhuis Weert en Amnesty International deden mee. In 2018 vond de eerste 
editie plaats, in 2019 de tweede editie. Beiden waren succesvol! We vierden in 
november een maand lang de diversiteit. In Weert woont een bont gezelschap 
mensen en daar zijn we trots op! We zijn een open samenleving met respect 
voor de ander, maar... hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? 

Weert Respecteert draait om elkaar ontmoeten en nieuwsgierig zijn naar het 
verhaal van de ander. Allerlei groepen in de samenleving staan in de spotlight. 
In de Mensenbieb bij Bibliocenter konden mensen bijvoorbeeld in gesprek met 
een ‘levend boek’. Want heb jij eigenlijk al ooit kennisgemaakt met een transge-
nder, een imam of iemand die blind is? Tijdens het project Old Skool maakten 
65-plussers kennis met de jongerencultuur Urban Culture. Er hangt emotie in 
de lucht tijdens de opening van de tentoonstelling O Lungo Drom over Roma 
en Sinti. In een film of een theatervoorstelling komen mensen meer te weten 
over omgaan met dementie. Weert Respecteert werd wel eens verweten dat we 
mensen in hokjes stoppen. Dat is niet het geval. Juist de mensen uit die hokjes 
– degenen dus voor wie het vervelend zou moeten zijn dat we ze zogenaamd in 
een hokje stoppen – vinden het fantastisch dat ze nu eens in de spotlight staan. 
Ze genieten ervan dat ze andere mensen een avondje welkom kunnen heten 
in hun geïmproviseerde ‘hok’. Dat de ander nieuwsgierig is en hun wereld wil 
betreden werkt juist bevrijdend. In deze evaluatie leest u meer over hun ervarin-
gen.



3.4.3 | DIVERSITEIT - Tentoonstelling TRA ART Gemma van Gennip
Aantal bezoekers: 311
Subsidiebedrag: Geen

DE WERELD IN DE ACHTERKAMERTJES 
‘Ik kan geen enkel minpunt noemen. Ik heb er een ontzettend goed gevoel 
over. Mensen praten er nóg over!’, vertelt kunstenares Gemma van Gennip. 
Tijdens Weert Respecteert vindt de opening plaats van Gemma’s tentoon-
stelling TRA ART: over transgenders en travestieten. Voorbijgangers gluren al 
gauw naar binnen door de glitterslierten voor het raam en door de open deur. 
Drie prachtige Drag Queens van het Amsterdamse travestiecafé Lellebel zingen 
uit volle borst hun levenslied, tegelijk hilarisch, maar ook hartverscheurend en 
ontroerend. 

Gemma van Gennip legde met trefzekere streken het verhaal vast van deze 
mensen die niet altijd gezien worden in de samenleving. Het leven in de achter-
kamertjes verbeeld. Gemma: ‘Een van de mooiste en meest tragische portretten 
vind ik ‘de bluesmuzikant’. Hij leefde zijn leven lang in worsteling en speelde 
met de gedachte vrouw te worden, maar zette de stap niet. Zijn tragiek raakt 
mij.’ 

De travestieten zijn verrast dat een kleine stad als Weert deze expositie brengt. 
Hans Wijtenburg schrijft het volgende: 
‘Weert is natuurlijk geen Amsterdam en het is dus best heel wat om een der-
gelijke expositie – die ook nog eens goed zichtbaar is vanaf een drukke winkel-
straat – op te zetten. Petje af voor dit initiatief!’ 

In Weert worden de travestieten vandaag wel gezien. Ze lopen een stukje door 
de stad en zijn meteen een bezienswaardigheid. Dagblad de Limburger wijdt er 
een artikel aan. Mensen ontvangen de travo’s met open armen. Een mevrouw re-
ageert: ‘De vriendschappelijke bejegening en de hartelijkheid van deze mensen 
heeft me het meest getroffen. Hoe we ook geboren worden, laten we respect 
tonen voor elkaar.’ 



3.4.4 | DIVERSITEIT - Roze ouderencafés 2018
Subsidiebedrag: € 1.500

COC-LIMBURG - IEDEREEN KENT WEL EEN MAN DIE VAN MANNEN HOUDT 
Tijdens Weert Respecteert is er voor het eerst een Roze Ouderencafé gehou-
den in Zorgcentrum Rust in Roy in Stramproy. Organisator Natascha van Laar-
hoven: ‘Het verraste ons dat er in Stramproy net zo open gereageerd werd op 
het Roze Ouderencafé als in Weert. Het is toch een dorp. Maar ouderen raakten 
meteen in gesprek: ‘Iedereen kent toch wel een man die van mannen houdt!’ 
Een ander zei:  ‘Ja, ik heb een neef die homo is!’ Artiesten Thierry en Mariska 
brengen het onderwerp op een luchtige manier. Hollandse hits zoals ‘Peter is 
mijn ideaal’ worden ineens door een man gezongen, die een opa in het publiek 
verliefd in de ogen kijkt. In Zorgcentrum Ververshof in Weert vond inmiddels 
het derde Roze Ouderencafé plaats. Het onderwerp is heel goed bespreekbaar 
gemaakt. 

De zorgcentra in Weert hebben al een paar jaar een Roze Loper, het keurmerk 
voor homovriendelijkheid. De Roze ouderencafés waren een succes, maar Land 
van Horne wil nu een andere weg inslaan. Natascha: ‘We gaan nu voor een certi-
ficaat voor diversiteit. Dat is breder dan alleen een certificaat voor LHBTI. Respect 
voor mensen in alle soorten en maten staat dan centraal.’



3.4.5 | DIVERSITEIT - O Lungo Drom 2018
Aantal bezoekers:  schatting 150 bezoekers
Subsidiebedrag: € 1.500

ER HANGT EMOTIE IN DE LUCHT 
Het is 2 november en er hangt emotie in de lucht. In het stadhuis van Weert 
zijn zo’n 150 mensen toegestroomd om de opening van de tentoonstelling ‘O 
Lungo Drom’ bij te wonen. Er zijn mensen in alle soorten en maten: Roma, Sinti, 
politici, persfotografen, een columnist en heel wat geïnteresseerde Weertenaren. 
Bas Kortholt, medewerker educatie Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
vertelt over de zwarte bladzijde in de Roma en Sinti-geschiedenis. De systema-
tische vernietiging van Roma en Sinti in concentratiekampen. Je kunt een speld 
horen vallen. Hun verhaal werd lange tijd niet gehoord. Daar komt de laatste 
jaren verandering in. Mede dankzij de reizende tentoonstelling O Lungo Drom

Roma en Sinti - de reizende mensen - werden eigenlijk over het algemeen niet 
helemaal gezien en gehoord in de samenleving. Of gewoonweg niet begrepen. 
Het betekent dan ook heel veel voor deze groep dat de tentoonstelling over hun 
reizende geschiedenis nu is te bewonderen in het stadhuis. Aan het eind van de 
opening werd onder begeleiding van de schutterij de Roma en Sinti vlag gehe-
sen voor het stadhuis. Een filmpje hiervan ging wereldwijd viral op Twitter. Peter 
Jorna: ‘Het was heel goed. De opkomst was goed, er zijn zelfs schoolkinderen 
naar de tentoonstelling geweest. De PR was goed, de voorbereidingen waren 
goed. De reacties waren goed. Eigenlijk was het helemaal goed. En de tentoon-
stelling paste prima binnen het mooie initiatief Weert Respecteert!’



3.4.6 | DIVERSITEIT - Heleen van Royen in Gotcha Cinema 2018
Aantal bezoekers: 80
Subsidiebedrag: € 1.250

RICK EN FILMHUIS WEERT - HET DOET ZO ZEER 
‘Het doet zo zeer’, een film van schrijfster Heleen van Royen over haar demen-
terende moeder in Filmhuis Weert. Het is een aangrijpend portret van een 
eigenzinnige, aftakelende moeder met een goed gevoel voor humor en een 
dochter die tot het uiterste gaat om haar te verzorgen. Indrukwekkend is het 
engelengeduld van Van Royen en de liefde van moeder en dochter voor elkaar. 
De film laat pijnlijke en herkenbare dingen zien. Het ene moment zijn bezoekers 
ontroerd, het andere moment barsten ze uit in geschater. 

Voorafgaand wordt een inleiding gedaan. Na de vertoning van de documentaire 
daalt Heleen van Royen in levende lijve de trappen van de bioscoopzaal af. Er 

volgt een interview met haar. Daarnaast is er alle ruimte voor het publiek om 
vragen te stellen. Er worden veel vragen gesteld door de zaal. Over dementie, 
over de relatie tussen Van Royen en haar moeder, over het lachen en het lijden. 

Minpunt: De helft van de zaal was vol. Er zijn 80 bezoekers geteld, waarvan 95 
% vrouw . Filmhuis Weert en RICK steken de hand in eigen boezem: ze hadden 
nog meer PR kunnen maken, dan hadden ze meer publiek kunnen bereiken. 
Ze hebben wel actief mantelzorgers benaderd. Eefje Aspers van Filmhuis Weert: 
‘We hadden eigenlijk niet vol = vol moeten communiceren. Zo wisten mensen 
die kwamen niet of ze wel of niet een plek zouden bemachtigen. Volgend jaar 
bieden we mensen de mogelijkheid te reserveren.’



3.4.7 | DIVERSITEIT - LHBTI-Dag 2018
Aantal bezoekers: ongeveer 100
Subsidiebedrag: € 6.170 (inclusief uren projectleider)

RICK EN AMNESTY INTERNATIONAL - CWARTIER VOL TRAVESTIETEN 
De  Turks- Nederlandse zangeres Sevval Kayan veroverde Nederland na deel-
name aan het programma X-factor. Ze zingt met een hoofddoek op en draagt 
een liefdevolle boodschap uit. Ook de band voor mensen met een beperking 
- United by Music - treedt er op. De beiaard speelt een straat verder de ho-
mo-top-10 vanaf de Martinustoren. En er is een DJ die de diversiteit viert. Als 
klap op de vuurpijl treden The Queens Around the World op, een show vol tra-
vestieten. Op papier ziet de laatste dag van Weert Respecteert 2018 er in ieder 
geval goed uit. Helaas liet het publiek op zich wachten.

DE PRAKTIJK: 
Bij United by Music stonden bij binnenkomst maar een paar mensen te kijken. 

Ook de andere acts werden niet zo goed bezocht. Dan om 20u ‘de klapper van 
de dag’ The Queens Around the World met de travestieshow. Zo’n 25 mensen 
zijn komen kijken. De een vindt het geweldig, de ander vindt het echter aan 
de flauwe kant. Een mevrouw vertelt: ‘Ik heb over Weert Respecteert gelezen 
in de Limburger. Ik vind het fantastisch en heb bijna alle activiteiten bezocht. 
Ook deze travestie-act vind ik geweldig! Jammer dat er zo weinig mensen zijn… 
De PR en communicatie van de organiserende partijen had beter gekund. Bo-
vendien vond de LHBTI-dag plaats in Cwartier en dat is een plek waar mensen 
gewoonlijk ’s avonds niet komen. De organisatoren hadden beter een locatie 
kunnen kiezen waar vanzelf veel publiek komt zoals Theater de Huiskamer.’



3.4.8 | DIVERSITEIT - Theatervoorstelling Breeknacht Munttheater 2019
Aantal bezoekers: 90
Subsidiebedrag: € 1.325

DE LIEFDE OVERWINT ALLES 
Breeknacht is een intieme toneel-op-toneelvoorstelling die indringend bin-
nenkomt. Het publiek bestaat uit 45 mensen die rond het toneel zitten. Ro-
mijn bereidt op het toneel een heerlijke soep. Terwijl hij de groenten snijdt, 
vertelt zijn vrouw Nanna het verhaal. Het verhaal van de noodlottige dag 
waarop haar man een herseninfarct kreeg. Het is het waargebeurde verhaal 
van Nanna en Romijn. Het wordt verteld vanuit het perspectief van de partner 
en mantelzorger.

Zware tegenslag, kracht, moed en hoop voeren de boventoon. De liefde over-
wint bijna alles. Gertie Poels van het Munttheater: ‘Het publiek was zeer onder 

de indruk. Er zaten mantelzorgers in de zaal, mensen die zelf een hersenbe-
schadiging hebben en hun partners en mensen uit de zorg. Aan het eind van de 
voorstelling gaan Nanna en Romijn met de toeschouwers in gesprek onder het 
genot van de soep die Romijn tijdens de voorstelling bereidde. Mensen die er-
varing hebben met de ziekte worstelden er allemaal mee dat ze maar een paar 
maanden begeleiding kregen in de zorg en het vervolgens zelf moesten doen.’ 

Het Munttheater kijkt terug op een zeer geslaagde voorstelling. Breeknacht 
werd twee keer opgevoerd. Beide keren werden alle plaatsen verkocht. 



3.4.9 | DIVERSITEIT - Theatervoorstelling Dementie met een Glimlach 2019
Aantal bezoekers: 265
Subsidiebedrag: € 950

HUMOR EN DEMENTERENDEN 
‘Het was een mooie dag. Ik word er heel blij van’, vertelt Gertie Poels van het 
Munttheater.

Bezoekers werden bij binnenkomst al ontvangen door clowns. In de voorstelling 
Dementie met een Glimlach stelt mimeclown Arno Huiberts de vraag ‘Is vreug-
devol contact mogelijk bij mensen met dementie?’ De clown ontmoet mensen 
met Alzheimer met fantasie en humor. En dat werkt! Tijdens de voorstelling 
wordt ook een documentaire getoond. De voorstelling werd twee keer gespeeld. 

Een keer in de middag speciaal voor mantelzorgers – zo bereikt Weert Respec-
teert ook dit speciale publiek - (65 bezoekers) en een keer in de avond (200 
bezoekers). Daarnaast gaven MiMakkus clowns twee workshops voor zorgpro-
fessionals in het theatercafé. Het publiek en de zorgprofessionals waren onder 
de indruk en raakten geïnspireerd. Na afloop stonden er infostands in de foyer: 
Stichting MiMakkus, Punt Welzijn, Alzheimer café Weert etcetera. ‘We zijn erg 
tevreden over Weert Respecteert. De onderwerpen raakten de doelgroep echt 
en pasten prima bij het evenement. Bovendien gingen mensen flink met elkaar 
in gesprek.’



3.4.10 | DIVERSITEIT - COC-songfestival 2019
Aantal bezoekers: 400
Subsidiebedrag: Budget Bovenregionale evenementen

CARLO AAN DE KASSA BIJ DE ALDI 
De regenboogvlag wappert voor de deur, de roze loper is uitgerold en in de 
garderobe van het Munttheater worden mensen begroet door een levensgrote 
Drag Queen. Zo’n 320 bezoekers uit alle hoeken van het land zijn vanavond 
naar Weert gekomen voor het COC-Songfestival.
Het songfestival begon ooit als grap, nadat Nederland weer eens zowat als laat-
ste eindigde bij het Eurovisie Songfestival. ‘Dat kunnen wij beter!’, dachten LHB-
TI+-ers. Deze avond bestijgen afgevaardigden uit alle provincies van het land het 
podium. De een met een hilarisch lied over ‘Carlo aan de kassa bij de Aldi’. De 
ander met een memorabel optreden: een man die eigenlijk homo is, maar die 
toch getrouwd blijft met een vrouw zingt zijn lied. Op de achtergrond draait een 
lachwekkende powerpoint-presentatie. De zaal ligt plat. In de pauze blijkt dat 
deze man inderdaad getrouwd is, hij zoent zijn echtgenote op de mond. 

Het winnende lied is van Luz Bravo en haar rockband. Een ontroerend nummer 
over haar eerste keer op de boot in de gaypride. Mensen kletsen na op de - voor 
de gelegenheid – ‘genderneutrale’ toiletten waar homo’s en vrouwen heel wat af 
lachen in de wachtrij.

Mark Schröder van COC-Limburg: ‘Onze ervaring was eigenlijk positief op alle 
vlakken. We kregen van iedereen complimenten. Ook vanuit het Munttheater 
was alles goed geregeld.’ Een bezoeker vertelt: ‘Er heerst zo’n open sfeer! Het 
maakt niet uit of je vanavond als travestiet uitgedost bent of dat je in je afge-
dragen spijkerbroek komt. Geweldig!’ Ook Stichting B Sassy die de knallende 
afterparty organiseerde kijkt heel tevreden terug. Het was volle bak. Het feest 
eindigde om 4.00 uur ’s nachts.



3.4.11 | DIVERSITEIT - Old Skool 2019
Aantal bezoekers: 132
Subsidiebedrag: € 3.500

RUIGE KUNSTENAARS 
Op een dag was een clubje Urban Artists bezig tegenover een flat waar veel 
bejaarden woonden. Het ene na het andere glasgordijn ging omhoog. Inmid-
dels stonden er wel 15 bejaarden te loeren: ‘Wat doen die ruige types daar?’ Een 
dappere dame ging naar beneden en liep op de ‘ongure’ types af. De artiesten 
legden oma vriendelijk uit dat ze met urban culture bezig waren. Het is kunst. 
Deze oma was onder de indruk en maakte reclame in de flat. Ter plekke werd 
het idee geboren voor de eerste editie van Old Skool. De jongeren gingen de ou-
deren leren wat Urban Culture was. Er ontstonden zelfs innige vriendschappen 
tussen jong en oud. Old Skool won diverse prijzen en is in verschillende steden 
uitgevoerd. Weert zag dit wel zitten voor Weert Respecteert.

Combinatiefunctionaris Urban Culture Angelo Martinus kijkt met gemengde 
gevoelens terug. ‘Het project begon met een presentatie ’The history of hiphop’ 
in het Beekcwartier. Daar kwamen heel veel ouderen en jongeren naartoe. Een 
break dancer, een rapper en een DJ vertoonden live hun kunsten. Er werden veel 
vragen gesteld. Het tweede deel van Old Skool bestond uit 3 workshops graffiti 
en 3 workshops rap. Daar merkten we dat de Weerter ouderen toch terughou-
dender zijn dan ouderen in grote steden. Het Beekcwartier gaf aan dat het in de 
aard van de bezoeker daar ligt.’ 

Aan de graffiti workshop deden 16 ouderen en jongeren mee. Tijdens een onder-
deel gingen ze de stad in. Gart Smits vertelde alles over street art. De mensen 
waren onder de indruk. Een mevrouw merkte wel op dat de afbeelding op het 
gebouw van RICK wel wat minder duister had mogen zijn. Tijdens de andere 
onderdelen gingen de deelnemers zelf street art maken in The Hang Out. Ange-
lo: ‘Toen we de gedroogde kunstwerken bij mensen thuis brachten werden we 
regelmatig uitgenodigd voor een kopje koffie: ‘Het was heel interessant!’, hoor-
den we telkens. De workshop rap raakte maar niet vol. Daarom heeft de organi-
satie besloten deze uit te voeren begin 2020. De ouderen gaven aan dat dat hun 
beter uitkomt in hun drukke agenda. Land van Horne toont ook interesse in een 
reeks workshops. Angelo kreeg de tip om daarvoor een andere locatie te kiezen 
zoals Keenterhart omdat daar veel ouderen komen. 



3.4.12 | DIVERSITEIT - Film Mario 2019
Aantal bezoekers: 40
Subsidiebedrag: € 344

HERENLIEFDE IN DE VOETBALWERELD 
Mario is een succesvolle voetbalspeler. Sinds kort is hij voor het eerst smoor-
verliefd. Op Leon. Leon is de nieuwe speler uit Hannover die bij zijn voetbal-
team is komen spelen. Samen delen ze een appartement en daar is de vonk 
overgesprongen. Maar twee voetballers die uit de kast komen, dat is niet 
eerder vertoond. Dit is bij uitstek een onderwerp voor Weert Respecteert. In de 
herenvoetbalwereld schijnt homoseksualiteit niet te bestaan. Johan Derksen 
maakte er al grappen over, wat niet iedereen hem in dank afnam. Voorafgaand 
aan de film spreekt Peter Vennekens van Amnesty International over homorech-
ten. Daarnaast wordt er gesproken door een spreker van Gay Sportclub Kouros, 
over homoseksualiteit in de sportwereld. 

Eefje Aspers van Filmhuis Weert geeft aan dat ze erg haar best heeft gedaan op 
het gebied van de PR- en communicatie. Er zitten toch maar 40 mensen in de 
zaal. Desalniettemin heeft het publiek genoten. Mensen zijn onder de indruk en 
blijven nog een tijdje in stilte zitten bij de aftiteling. Een bezoeker: ‘De worsteling 
die de jongen meemaakt werd kwetsbaar in beeld gebracht. Het is kiezen tus-
sen carrière en liefde. Het zet me aan het denken over voetballers die misschien 
nog in de kast zitten. Tragisch.’ 



3.4.13 | DIVERSITEIT - Dag tegen geweld tegen vrouwen 2019
Subsidiebedrag: € 400

MANNEN IN DE RIJ OM ORANJE HANDDRUK TE ZETTEN 
Op 25 november werd niet de roze, maar de oranje loper uitgerold voor Oran-
ge the World. Dit is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. 
Tussen 25 november en 10 december wordt wereldwijd actiegevoerd – o.a. door 
gemeenten en provincies - om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Een dag 
tijdens Weert Respecteert kleurde ook Bibliocenter oranje. Ook respect voor 
vrouwen vinden wij belangrijk. Er kwamen heel wat bezoekers. Bezoekers kon-
den met deskundigen in gesprek over het thema. Tevens mogen zij uit protest 
tegen geweld een oranje handdruk zetten op een plaat die nu aan de muur 
hangt in het Stadhuis. Bibliocenter poste op social media een foto van zes man-
nen die in de rij stonden om hun oranje handdruk te zetten. Dit thema past bij 
Weert Respecteert. Misschien verandert de wereld er niet door, maar ik elk geval 
maakte onze stad een statement.



3.4.14 | DIVERSITEIT - 50 Jaar Marokkaanse Migratie en Dialoogmiddag 2019
Aantal bezoekers:  35 voor de dialoogmiddag, de expositie vindt plaats in 2020
Subsidiebedrag: € 1.000

IN DIALOOG OVER MAROKKAANSE MIGRATIE 
‘Er zaten vooraan het publiek twee autochtone leerlingen uit de brugklas drif-
tig mee te typen op hun laptop. Leuk om te zien!,’ vertelt organisator Marjo 
Daniels van Stichting meer Kleur en Kwaliteit (SMKK). Er zat een gemêleerd 
publiek van zo’n 35 personen. Er waren mensen van Marokkaanse afkomst maar 
ook jonge en oudere autochtonen. Er werd een documentaire vertoond over 
de eerste generatie Marokkanen. De boodschap was: ‘Praat mét elkaar en niet 
over elkaar.’ Er werd dan ook echt met elkaar gepraat deze middag. ‘Ik ben toch 
anders gaan kijken’, vertelt een bezoeker, ‘De eerste generatie was niet te lui om 
de taal te leren. Die mensen hadden gewoonweg geen tijd, zo hard werkten ze!’ 

Helaas is er niet zo veel publiek gekomen. Er werd een persbericht naar de me-
dia gestuurd, maar dit werd niet geplaatst.

De dialoogmiddag werd ingelast omdat de tentoonstelling 50 Jaar Marokkaanse 
migratie niet door kon gaan tijdens Weert Respecteert, vanwege een fout in de 
planning van de organisatie die de reizende tentoonstelling exploiteert. De ten-
toonstelling vindt nu plaats in februari 2020. Weert heeft een grote Marokkaanse 
gemeenschap. Stichting SMKK en Bibliocenter bekijken momenteel hoe zij o.a. 
in Marokkaanse kringen een groot publiek kunnen bereiken. 



3.4.15 | DIVERSITEIT - Mensenbieb 2019
Aantal bezoekers: 60
Bibliocenter betaalde de Mensenbieb uit eigen middelen

IN GESPREK MET EEN LEVEND BOEK’ 
Een slechtziende vrouw wil bij Bibliocenter haar boeken afstempelen, maar 
ze kan het allemaal niet lezen. De biebjuf helpt haar en zegt: ‘Mevrouw we 
hebben hier toevallig een Levend Boek zitten dat bijna blind is. Zou u even 
met haar in gesprek willen gaan?’  Er ontspint zich terplekke een mooi gesprek 
over de ongemakken van slechtziendheid. In de Mensenbieb mogen mensen 
in gesprek met een Levend Boek. Speeddaten met mensen die niet in een vast 
hokje passen. Nieuwsgierig zijn we allemaal, want wie of wat gaat er nu echt 
schuil achter iemand met een andere godsdienst, een transgender, een rolstoel-
vaarder of een homo? Het is een thema dat wel voor Weert Respecteert bedacht 

kon zijn! De Mensenbieb trekt door Nederland en verdiende al heel wat me-
dia-aandacht. 

Op deze zaterdag zijn er 14 levende boeken te leen. In totaal worden er 60 diep-
gaande gesprekken gevoerd waarin mensen elkaar ontmoeten in hun kwets-
baarheid. Marij Scholte van Bibliocenter: ‘Het was voor ons bijna een euforische 
dag. Het is zo mooi om mensen kennis te laten maken met een wereld die ze 
nog niet kennen. We hopen op meer respect voor mensen die anders leven. De 
Mensenbieb bracht in elk geval echt reuring in de bieb!’ Over de Mensenbieb 
verscheen een mooi artikel in Dagblad de Limburger.



3.4.16 | DIVERSITEIT - De Regenboogkast 2019

UIT DE KAST 
Op 2 november 2019 kwam Weert uit de kast als een Open Minded stad. 
B-Sassy en kunstenares Gemma van Gennip togen de stad in met de regen-
boogkast. De kast hing na drie uur van top tot teen vol met post-its. Mensen 
schreven daarop hun reactie op de vraag: ‘Wat zou jij doen als je beste vriend/
vriendin uit de kast kwam?’ 

Veel dames vonden een homovriend een buitengewoon leuk: ‘je kunt er zelfs 
mee shoppen!’ De meeste mensen bleken erg positief te denken over LHB-
TI+-ers. Sommigen liepen echter met een zuur gezicht heel hard door. Een man 
vertelde het tragische verhaal van een vroegere schoolgenoot die zelfmoord 
pleegde door zich op te hangen in vrouwenkleding. ‘Gelukkig is er op dat vlak 
iets veranderd,’ zegt hij.

Daar tegenover staat de mooiste ontmoeting volgens ‘Drag Queen Mom’ Gem-
ma van Gennip: ‘Er kwam een eeneiige tweeling voorbij van een jaar of 10. Het 
ene meisje wilde een jongetje zijn, het andere meisje voelde zich een meisje. 
Het transgender kindje werd over het algemeen goed geaccepteerd, behalve 
door sommige buurtbewoners.’

Jurella Kleinmoedig van B-Sassy schreef een column over de middag met de 
regenboogkast die werd gepubliceerd op Weert de Gekste: 
‘Er kwamen heel veel positieve reacties. Toch liepen ook heel wat mensen met 
een boog om ons heen. Waarom?’ Voelen mensen zich ongemakkelijk bij de 
vraagstelling of willen ze niet lastiggevallen worden? Of denken ze niet positief 
over het onderwerp? (…) Onlangs kregen we het verzoek een foto van een jongen 
op een van onze LHBTI-feesten te verwijderen van onze Facebook-pagina. Hij 
werd uitgescholden voor ‘flikker’ en gevraagd wat hij te zoeken had op die nich-
tenfeesten. We hebben dus nog het een en ander te doen! 



3.4.17 | DIVERSITEIT - 
Leeskring Building a Bridge 2019
Aantal bezoekers: 20
Subsidiebedrag: € 200

PROTESTANTSE GEMEENTE WEERT-BUDEL EN DIENST KERK EN SAMENLEVING - 
DE KERK EN LHBTI+-ERS IN DIALOOG 
Het boek Building a bridge van James Martin deed veel stof opwaaien in reli-
gieuze kringen. De priester houdt een pleidooi voor het herstellen van de rela-
tie tussen de Kerk en LHBTI-ers. Christelijke waarden als respect en compassie 
zouden weer centraal moeten staan.  De Kerk nodigt tijdens Weert Respecteert 
LHBTI-ers uit in een leeskring om met hen van gedachten te wisselen. Doel is 
integratie en acceptatie te vergroten. 

Helene van Erven een van de organisatoren: ‘Wij kijken tevreden terug! Geduren-
de 5 avonden stond Building a bridge centraal. Sommige mensen schoven elke 
sessie aan, anderen bij 1 of 2 sessies. Bij elke sessie waren zo’n 10 mensen aanwe-
zig. Mensen voelden zich eindelijk veilig om over hun ervaringen met de Kerk te 
praten. Ze vonden ons transparant en begripvol. Er was veel emotie. Sommigen 
raakten door de jaren heen teleurgesteld, anderen vonden uiteindelijk een kerk 
waar ze wel hartelijk ontvangen werden. De meeste deelnemers meldden zich 
aan na de dialoogavond over LHBTI en geloof die Stichting B Sassy organiseerde 
in Theater de Huiskamer. ‘Wij zijn een liefdevolle dialoog gestart, maar er moet 
nog veel gebeuren in de wereld van het geloof.’

3.4.18 | DIVERSITEIT - Escape Room 
Op weg naar de Brugklas 2019
Aantal deelnemers: 220 leerlingen van 7 basisscholen

TOEKOMSTIGE BRUGGERS OPGESLOTEN 
Michèle Ferrière van het CJG signaleerde dat jongeren van groep 8 het span-
nend vinden om naar de Brugklas te gaan, want wat staat ze eigenlijk te 
wachten in de wereld van Brugsmurfen met grote rugzakken?  Leerlingen van 
groep 8 krijgen tijdens Escape Room op weg naar de Brugklas, de film ‘Brugklas: 
de tijd van mijn leven’ te zien bij de Gotcha Cinema in Weert. Hierna worden ze 
‘opgesloten’ in de bioscoop waar ze door middel van opdrachten en puzzels en 
een debat het slot kunnen openen. Met de opdrachten komen onderwerpen 
uit de film aan bod zoals ‘hoe ziet de wereld van de brugklas eruit?’ ’Hoe ge-
draag je je eigenlijk op de ‘grote school’? (Cyber)pesten, social media, uiterlijk, 
groepsdruk, weerbaarheid en ‘ik ben goed zoals ik ben’, geen onderwerp wordt 
geschuwd.

Sem Douven van Punt Welzijn: ‘De jongeren vonden het fijn om te praten over 
onderwerpen die ze bezighouden, maar waar je niet zo makkelijk over praat. De 
leraren kwamen erachter dat er dingen omgaan in die koppies waar kinderen 
niet zo snel over praten. Cyberpesten en eenzaamheid bijvoorbeeld. Kinderen 
kunnen op een aansprekende manier in gesprek, zonder dat het te beladen 
wordt. De jongeren vonden het geweldig om opgesloten te worden in een Es-
cape Room.’ 

De vraag: ‘Hoe word je eigenlijk jezelf op school?’, liep ook als een rode draad 
door de middagen. Een prima vraag voor Weert Respecteert! Dit project is zeker 
voor herhaling vatbaar! Volgend jaar wordt het waarschijnlijk weer uitgevoerd.



3.4.19 | DIVERSITEIT - Stichting B Sassy 2018 & 2019
Aantal bezoekers: Evenement 1: 120, evenement 2: 180, evenement 3: 145, evenement 4: 50, evenement 5 (dialoogavond geloof en LHBTI): 50, 
evenement 6: 145, evenement 7 (afterparty COC-songfestival): 250 
Subsidiebedrag: In 2018: € 2.900,- voor oprichting en eerste Open Minded feest. In 2019: € 5.236,-

ALLES UIT DE KAST TIJDENS OPEN MINDED EVENEMENTEN 
Weert is de enige stad waar de regenboogvlag elke dag wappert. De oprich-
ters van Stichting B Sassy hoorden vaker: ‘Maar het is hier in Weert toch best 
goed geregeld voor de LHBTI-community?’ ‘Je hoort er nooit iets over.’ Volgens 
B Sassy betekent ‘niets horen’ nog niet dat alles oké is. Er zijn nog heel wat 
mensen die in de kast blijven omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd 
zullen worden,  LHBTI-ers worden ook in Nederland nogal eens in elkaar ge-
slagen. Jongeren en bejaarden zijn bang dat ze gepest worden. Er zijn ook in 
bejaardenhuizen regelmatig LHBTI-ers die getreiterd worden. 

B Sassy wil met Open Minded evenementen Weert op de kaart zeten als stad 
waar LHBTI-ers zichzelf kunnen zijn. De evenementen hebben een maatschap-
pelijke betekenis. B Sassy denkt niet in hokjes dus iedereen is welkom: hetero, 
homo, bi, trans etc. Elkaar ontmoeten staat centraal. Verder zet B Sassy zich – 
naast de reguliere evenementen - in om LHBTI maatschappelijk geaccepteerd 
te maken. Naar aanleiding van de Nashville-verklaring ging B Sassy het gesprek 
aan met de leden van de kerk die blij waren met de actie. Ook organiseerde B 
Sassy in samenwerking met Pastoor Notermans de drukbezochte Dialoogavond 
over Geloof en Homoseksualiteit in Theater de Huiskamer en stonden zij met de 
regenboogkast in de stad tijdens Weert Respecteert 2019. Zij gaan met mensen 
het gesprek aan over LHBTI.

Tijdens Weert Respecteert 2018 organiseerde Stichting B Sassy het eerste Open 
Minded evenement in Theater de Huiskamer. De verwachtingen waren hoogge-
spannen en werden zelfs overtroffen. 150 hetero’s, homo’s, lesbo’s, bi-seksuelen 
en andere mensen bezochten de bruisende avond. Er waren mensen uit Weert, 
maar ook uit Utrecht, Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en verder. Er waren 
jongeren en ouderen. Er hing een open sfeer en iedereen sprak met elkaar. B 
Sassy maakt heel goed gebruik van alle mogelijke communicatiemiddelen: Fa-
cebook, instagram, flyers, posters, borden langs de weg. 

De volgende evenementen werden nog beter bezocht. Vanaf het derde evene-
ment is B Sassy begonnen met het vragen van entree. Doel is dat de stichting zo 
snel mogelijk zelfstandig wordt. Met het wegvallen van de Pink Party in Limburg 
is er hier verder niks meer te beleven voor de doelgroep. LHBTI-ers reageren po-
sitief. 

In 2018 en 2019 zijn er in totaal 7 evenementen geweest, waaronder de dia-
loogavond over Geloof en LHBTI en de afterparty van COC-songfestival.

Enige reacties:
‘Ik ben zo blij met jullie. Nooit eerder heb ik 
zo’n evenement durven bezoeken’, ‘ik voel 
me hier veilig om te zijn wie ik ben’, ‘jullie 

voorzien in een grote behoefte in Limburg’.





3.5.1 | BROEDPLAATSEN - Kiosk en programmering Theater de Huiskamer 2020
Aantal bezoekers: schatting bezoek TdH: 800, schatting publiek Kiosk: 1000
Subsidiebedrag: € 2.000 voor beheer en programmering de kiosk, € 18.000 voor stimulering programmering Theater de Huiskamer

TIM KNOL IN DE HUISKAMER 
Stichting Theater de Huiskamer wil een broedplaats zijn voor muzikanten en 
mensen die zich laten inspireren door muziek. Het Theater wil nu een stap 
naar voren zetten en ‘grotere’ artiesten boeken waardoor de zichtbaarheid 
van het theater nog groter wordt. De basisexploitatie van het theater komt 
volledig voor rekening van de Stichting, met de subsidie op de programmering 
wordt een kwaliteitsontwikkeling in de programmering gerealiseerd. Om te 
voorkomen dat de programmering conflicteert met de Bosuil of het Muntthea-
ter moet er een voorbespreking met de popcoördinator aan vooraf gaan waarin 
de uniciteit van de programmering aangetoond wordt. De programmering op 
deze locatie leidt tot verbreding van het muziekaanbod. Brian Voesten mede-ei-
genaar van Theater de Huiskamer: ‘We hebben al een aantal klinkende namen 
geboekt. Zo treedt Tim Knol in 2020 en Wouter Hamel onze eigen Hollandse 
‘crooner’.’ Ook de bekroonde singer-songwriter Sabrina Starke verovert het podi-
um. En de George Michael Tribute Band komt optreden.

Het beheer van de Kiosk op het Raphaëlpad is in handen van Stichting Theater 
de Huiskamer van 1 juli 2019 tot 31 december 2020. De Kiosk wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan bands. De voorgestelde subsidie dekt de kosten die 
gemaakt worden voor een kwaliteitsontwikkeling in de programmering van 
Theater de Huiskamer, de kosten die gemaakt worden voor het beheer en op-
slag van de losse delen van de Kiosk en de kosten die gemaakt worden voor het 
afstemmen van het gebruik van de Kiosk. De Kiosk werd geopend door Freek de 
Jonge. Inmiddels hebben er drie optredens plaats gevonden, tijdens het Appels 
met Peren Jamfestival, het Cultureel Lint en ook trad er een harmonie op die 150 
toeschouwers trok. Theater de Huiskamer wil de Kiosk verder onder de aandacht 
brengen en heeft onder andere de Facebook-pagina Kiosk Raphaëlpad opge-
richt. 



Kosten ruimte, 
tentoonstellingen en 

programmacommissie:
€ 56.797

Aantal bezoekers: 4.728
Nieuwe activiteiten: 7

4.1 Atelierbeleid

4.2 Presentatiebeleid

INHOUD:

Uit het gastenboek van de Annex: 
‘Heel mooi, ga zo door!

Een aanwinst voor Weert’

4 | Ruimte voor creatieve makers



4.1 | Atelierbeleid

In de Routeplanner Cultuur staat omschreven dat het atelierbeleid als doel 
heeft om jonge creatieven aan te trekken en te faciliteren. Daarnaast geeft het 
atelierbeleid creatief talent de kans om zich volledig te richten op het kunste-
naarschap en ervaring op te doen met het ondernemerschap. Als voorbeeld 
wordt gesteld dat de ateliers kosteloos beschikbaar worden gesteld in ruil 
voor een wederdienst.

Cultuurmakelaar Robin Moonen is in de zomer van 2019 aan de slag gegaan 
met het atelierbeleid en startte haar zoektocht met goede voorbeelden van 
atelierruimtes en collectieven die ruimtes aanbieden. Robin: ‘In gesprek geweest 
met Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven en Stichting Atelierbeheer SLAK 
in Arnhem, werd me sterk afgeraden om gratis ateliers beschikbaar te stellen. 
Hiermee haal je kunstenaars volledig ‘uit de maatschappij’. Ondersteuning in 
het betalen van de huur is dan een beter idee’. 

Op basis van deze voorbeelden werkt Robin aan een plan om ook in Weert het 
atelierbeleid op te starten. Diverse kunstenaars uit de regio Weert en daarbuiten 
hebben zich bij haar gemeld, ze hebben interesse in een ‘eigen’ atelierruimte. 

Het plan beschrijft een idee waarin kunstenaars betalen voor de huur, maar dit 
gebeurt middels een groeimodel. Gedurende een periode van idealiter twee 
jaar is het de bedoeling dat de kunstenaars – een mix van jonge kunstenaars en 
kunstenaars voor wie een eigen atelier te duur is – zich bij voorkeur als collectief 
ontwikkelen om als cultureel ondernemer uiteindelijk zelf de huur te kunnen 
betalen. Dat kan door verkoop van werk, maar ook door het aanbieden van ver-
schillende culturele diensten. De kunstenaars zijn enthousiast over dit idee en 
willen er graag aan meewerken.

Robin legt het liefst een verbinding met bestaande initiatieven zoals Stich-
ting De Verbinderij, die gevestigd zijn in de voormalige kantoren van Drukkerij 
Smeets aan de Molenvelstraat. Er hoeft dan geen aparte stichting te worden 
opgericht. Hierover worden op korte termijn gesprekken gevoerd. Robin: ‘Een 
andere optie is dat de betrokken kunstenaars zelf op zoek gaan naar geschikte 
ruimte. Ik kan ze hierin begeleiden, maar belangrijker is dat het ondernemer-
schap wordt gestimuleerd. Dat doe je door de verantwoordelijkheid ook bij hen 
neer te leggen en ze te ondersteunen wanneer dit nodig is.’  



4.2 | Presentatiebeleid

IS WEERT KLAAR VOOR DE ANNEX?
Het team beleidsmedewerkers cultuur zit eind 2019 bij elkaar. Beleidsadviseur 
Wim Truyen neemt zijn bril af, sabbelt bedachtzaam aan het linkerpootje en 
laat een stilte vallen. Hij kijkt zijn teamgenoten om de beurt diep in de ogen 
en vraagt: ‘Is Weert klaar voor de Annex?’ ‘Nou Wim’, begint een teamgenoot, 
‘Er zijn dringende redenen om aan te nemen dat Weert er niet helemaal klaar 
voor is. Tijdens de expo E(e)thisch – over vleesverwerking - stond er een vriezer 
bij het grote raam. Verschillende mensen kwamen binnenlopen en vroegen heel 
serieus: ‘Mag ik de spareribs uit de etalage?’ Hieruit zouden we kunnen opma-
ken dat in elk geval een deel van de Weertenaren er niet klaar voor is.’ 

Een andere tentoonstelling die vragen opriep is het experimentele ‘Aan het 
bedoelde’ van Reinier Vrancken, met conceptuele kunst die nog niet tot Weert 
doorgedrongen is. De ruimte is grotendeels leeg en wit. Aan de wand hangt een 
blaadje met daarop een tekst die is weg-getippext. In een vitrine ligt een ver-
frommelde zakdoek met daarop sporen van lippenstift. Wie nietsvermoedend 
binnenloopt denkt: ‘Wat moet ik hiermee?’ 

De kunst van Vrancken wordt echter pas interessant als de gedachte erachter of 
de context duidelijk wordt. Een bezoeker: ‘Toen ik de eerste keer binnenkwam 
dacht ik: ‘Is dit nu kunst?’ Maar ik zag alleen de beelden. Toen ik de flyer erbij 
nam, waarin verder ingegaan werd op de kunstwerken, kwam ik erachter dat 
deze kunst pas kunst wordt in interactie met de tekst. Een tweede keer bezocht 
ik de Annex en toen was kunstenaar Reinier Vrancken zelf aanwezig. Nu ging de 
tentoonstelling pas echt leven. De verfrommelde zakdoek is een replica van een 
zakdoek die werd tentoongesteld tijdens de expositie over David Bowie in het 
Groninger Museum. Reinier vertelde een interessant verhaal dat erop uitdraait 
dat Vrancken misschien persoonlijk verantwoordelijk is voor de dood van Bowie. 
Kunst ontstaat in een netwerk van associaties, gedachten en opvattingen van de 
kunstenaar, wil Vrancken zeggen. 

Een quote uit Vranckens reactie op de Open Call:
‘Essentiële ontwikkelingen uit de recente kunstgeschiedenis lijken in Weert vol-
ledig te ontbreken. De ontwikkelingen van de conceptuele bewegingen uit de 
jaren ‘60 bijvoorbeeld. Een prima reden om niet te reageren op deze open call, 
toch? Maar ik reageer juist wel. Ik zie namelijk een tentoonstelling in de Annex 
als een mogelijkheid me te verzetten. Om het beeld van wat kunst is in de ogen 
van het Weerter publiek op te rekken. Op te rekken naar het heden.’

Of dat gelukt is? De tentoonstelling werd het minst goed bezocht: 196 bezoe-
kers. Maar misschien heeft deze tentoonstelling dan toch 196 mensen de ogen 
geopend. Buiten Weert gaat het Vrancken goed. Hij exposeerde al in Museum 

Van Bommel Van Dam, in Amsterdam, Nijmegen, Maastricht en verder.               
        
De twee genoemde tentoonstellingen zijn de meest experimentele die in De 
Annex plaatsvonden. In 2018 en 2019 is gestreefd naar een evenwichtig en geva-
rieerd programma waarin kunst in allerlei facetten getoond wordt. Zo was er de 
expo ‘Here and now’ waar kunstenaars met een vluchtelingen-achtergrond hun 
werk toonden. En op een dag liep persfotograaf Jeroen Kuit voorbij de Annex. 
Hij werd naar binnen gelokt en ter plekke ontstond een idee voor een tentoon-
stelling over het werk van de gebroeders Kuit, beiden fotograaf. Zij hadden hun 
werk nog nooit geëxposeerd. Simone Verboogen, medewerker pr-communica-
tie gemeentemuseum Weert: ‘Normaal kijken Jeroen en Jan-Paul Kuit naar de 
nieuwswaarde van hun werk. Wij bekeken het werk vanuit een artistieke waar-
de.’ Dat leverde een mooie selectie op van foto’s die genomen zijn in Weert en 
omgeving.’ Een andere tentoonstelling die veel teweeg bracht was die van Kid 
Kura. Er waren prints, muurschilderingen en grafische ontwerpen voor kleding 
en evenementen te zien. Kid Kura reageert: ‘Ik vond het vooral geweldig dat er 
zo veel jongeren De Annex binnenstapten om mijn werk te zien!’

Ook oude rot in het vak Alda Brunenberg exposeerde met ‘Eigenzinnige Stenen’. 
Alda heeft nog altijd een trouwe schare fans. Er werden ook een aantal eigen-
zinnige stenen verkocht. Simone: ‘Het werk van Alda maakt veel los in mensen. 
Mensen vertellen naar aanleiding van het werk hun eigen verhaal. Een mevrouw 
dacht zelfs dat de stenen een helende kracht hadden voor haar!’

In het jaarprogramma van De Annex zijn niet alleen kunstenaars uit ‘de geves-
tigde orde’ opgenomen, maar ook jonge, veelbelovende kunstenaars die aan de 
vooravond van hun carrière staan. Zo exposeert Jennifer de Graaff die een deel 
van haar kunstopleiding in Dublin volgde en Hester van Tongerlo die in allerlei 
steden in Nederland exposeerde maar nog niet in Weert. Hester: ‘Eerst wilde 
ik nooit in Weert exposeren. Met de komst van de Annex geeft Weert ook een 
podium aan kunstenaars die wat meer experimentele kunst maken. Ik vind het 
geweldig wat er tegenwoordig allemaal gebeurt in Weert op het gebied van cul-
tuur!’

Voor het samenstellen van het jaarprogramma 2019 heeft het college van B&W 

Uit het gastenboek van de Annex: 
‘Super dat dit pand op deze wijze 
gebruikt wordt. Er worden zo veel 

mooi dingen gemaakt en het is een 
genot om er naar te kunnen kijken. 

Dat hebben met veel plezier gedaan.’



een programmacommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit een aan-
tal adviseurs die allemaal een andere achtergrond in beeldende kunst en vorm-
geving hebben. De opdracht van deze commissie is het samenstellen van een 
evenwichtig jaarprogramma waarin wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals 
opgenomen in de Routeplanner Cultuur. Professionele kunstenaars met een 
band met de regio Weert waarin hedendaagse kunst en vormgeving tentoonge-
steld wordt. Via een “open call” voor het jaarprogramma 2019 meldden zich 19 
geïnteresseerden voor een tentoonstelling in de Annex. 

De programmacommissie was aangenaam verrast door de diversiteit binnen 
de aanmeldingen en had een pittige klus om een selectie te maken. Binnen 
het jaarprogramma 2019 konden ook een aantal nieuwe (jonge) kunstenaars 

exposeren, de oproep bereikte ook inschrijvers die nog niet eerder in Weert 
geëxposeerd hebben. Hierdoor draagt de Annex volgens de commissie bij aan 
de ambitie om de beeldende kunst- en vormgevingssector in de regio Weert te 
versterken en te verbreden.

De best bezochte tentoonstellingen waren Centraal (Stichting Kunstcentrum 
Weert), Eigenzinnige Stenen (Alda Brunenberg) en Here and Now. Deze aan-
tallen zijn mede zo hoog omdat de betreffende kunstenaars een groot netwerk 
hebben. Ook de experimentele tentoonstellingen werden aardig bezocht. Is een 
deel van de Weerter bevolking dan toch klaar voor De Annex? 

EXPOSITIEPERIODE EXPOSITIE AANTAL 
  BEZOEKERS

8-5-2018 - 16-6-2018 Here and Now - Kinda, Mohammad en Nidal 615

5-7-2018 - 26-8-2018 Centraal - Kunstcentrum Weert 754

13-9-2018 - 20-10-2018 Fotografie Kuit - Jeroen en Jan-Paul Kuit 568

31-10-2018 - 17-11-2018 TRA-ART - Gemma van Gennip 311

13-12-2018 - 27-1-2019 Christmas Blues - Gemeentemuseum Weert 434

14-2-2019 - 31-3-2019 Kid KURA - Saman Dezai 480

18-4-2019 - 26-5-2019 Eigenzinnige Stenen - Alda Brunenberg 684

13-6-2019 - 28-7-2019 Aan het bedoelde - Reinier Vrancken 196

15-8-2019 - 29-9-2019 Waar het hoofd van vol is - Jennifer De Graaff 435

17-10-2019 - 24-11-2019 E(e)thisch - Hester van Tongerlo 251

TOTAAL  4728

Uit het gastenboek van de Annex: 
‘Een dikke vette pluim. Een kei goede inrichting, mooie 

tentoonstelling. Blij verrast!’
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Pop in Limburg 1
Pop in Limburg 2
Weert Magazine

CULTUURMAKELAAR
Weert de Gekste 1
Weert de Gekste 2
Dagblad de Limburger
Publicatie in het cultuurnummer van Weert Magazine, September 2019

POPCOÖRDINATOR 
Pop in Limburg
Dagblad de Limburger interview
Dagblad de Limburger
Weert de Gekste 1
HAC-weekblad 
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MLA Stories
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LIMBURG FESTIVAL EDITIE 2018
Inhoudelijk verslag Limburg Festival
Nederweert 24
Weert de Gekste
MLA Stories

OP GLAD IJS
Dagblad de Limburger interview 
Kunstcentrum Weert 

KUNSTINKIJK 2018
Weert de Gekste 

PHILIPS EN WALBURGIS
Facebook-pagina Kunstcentrum 

DESTINATION UNKNOWN
Dagblad de Limburger
Nederweert 24
Weert de Gekste

OP VERHAAL KOMEN
Dagblad de Limburger
Samenfonds

KUNSTBENDE
Weert de Gekste
Sittard-Geleen nieuws
Aftermovie

LIMBURG FESTIVAL 2019
1 Limburg 
Dagblad de Limburger
Nederweert 24

KUNSTINKIJK 2019
Zakenblad video
Nederweert 24
HAC-weekblad
Weert de Gekste

EXPOSITIE MOLENS IN EEN ANDER LICHT
Weert de Gekste
Dagblad de Limburger
Limburgse molens

ZUILENKABINET
L1
Worldwife
Weert Magazine
Weert de Gekste

KLIK OP EEN ARTIKEL
OM HET TE LEZEN!

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180902_00072471/housen-met-diep-aan-de-waterkant-op-windkracht-2
https://www.thisisourhouse.nl/features/diep-events-weert-interview/
https://www.popinlimburg.nl/popboek/diep/
https://www.popinlimburg.nl/stichting-diep-ontvangt-90-000-subsidie-om-te-professionaliseren-3/
https://www.weertmagazine.com/dico/UserFiles/flipbook/2018_06/files/assets/basic-html/page35.html
https://www.weertdegekste.nl/2019/05/cultuurmakelaar-robin-moonen-aan-de-slag-in-weert/
http://cultureellint.nl/speakers/cultuurmakelaar-robin-moonen/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190522_00106828/eerste-cultuurmakelaar-voor-weert
https://www.weertmagazine.com/wp-content/uploads/2019/10/opmaak_sept_2019_cultuur.pdf
https://www.popinlimburg.nl/sander-hoeben-popcoordinator-weert/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180803_00070110/eerste-popcoordinator-combineert-liefde-voor-muziek-en-weert
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180622_00064645/weert-krijgt-popcoordinator
https://www.weertdegekste.nl/2018/06/weert-krijgt-een-popcoordinator/
https://www.hacweekblad.eu/2019/04/20/verrassende-27e-kunstinkijk/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190522_00106806/is-weert-rijp-voor-club-de-rode-poes
https://www.weertdegekste.nl/2018/03/stadslab-weert-ontwikkeling-ontvangt-landelijke-subsidie/
https://www.weertdegekste.nl/2019/09/muzikale-start-van-experiment-stadspark
https://middenlimburgactueel.nl/2019/09/10/new-york-heeft-een-stadslab-maastricht-heeft-een-stadslab-en-nu-heeft-ook-weert-t
https://www.limburgfestival.nl/wp-content/uploads/2019/09/Inhoudelijk-verslag-LF-2019-1.pdf
https://www.nederweert24.nl/2018/08/11/ik-was-hier-limburg-festival-2018-fotos
https://www.weertdegekste.nl/2018/07/limburg-festival-8-t-m-12-aug/
https://landvanweert.nl/2018/08/13/geslaagde-editie-limburg-festival/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181125_00081650/schilderij-bewerken-van-een-overleden-kunstenaar
https://www.kunstcentrumweert.nl/op-glad-ijs
https://www.weertdegekste.nl/2018/04/drukbezochte-opening-kunstinkijk-beeld-fotos/
https://www.facebook.com/kunstcentrumweert/posts/1037853929734921
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190913_00122781/kunstenaars-brengen-creatief-eerbetoon-aan-voormalige-sint-martinusschool-in-weert
https://www.nederweert24.nl/2019/10/26/destination-unknown-in-voormalige-martinusschool-weert
https://www.weertdegekste.nl/2019/10/expositie-destination-unknown-in-voormalige-martinusschool-fotos/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190620_00111026/wijkbewoners-in-weert-leren-elkaar-kennen-door-kunstproject
https://www.samenfonds.nl/project/kunstcentrum-weert-2/
https://www.weertdegekste.nl/2019/11/kunstbende-kick-off-in-weert/
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20191116/kunstbende-kick-off-in-weert/
https://www.facebook.com/BackstageFilmProductions/videos/575713029872750/UzpfSTE0NzA3NzEzMDY1Mjg3MjI6MjQ3ODE3OTU2NTc4Nzg4Ng
https://www.1limburg.nl/asielkinderen-weert-schilderen-voor-limburg-festival
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190727_00116319/het-limburg-festival-in-weert
https://www.nederweert24.nl/2019/08/07/limburg-festival-geopend-fotos
https://zakenblad.nl/2019/04/19/kunstenares-laura-caris-neemt-deel-aan-kunstinkijk-2019/
https://www.nederweert24.nl/2019/04/22/verrassende-27ste-kunstinkijk-op-tweede-paasdag-fotos/
https://www.hacweekblad.eu/2019/04/20/verrassende-27e-kunstinkijk/
https://www.weertdegekste.nl/2019/04/kunstinkijk-in-beeld-fotos
https://www.weertdegekste.nl/2019/09/fotos-en-schilderijen-van-laura-caris-in-molen-en-hof-van-keent
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190928_00125031/foto-s-en-schilderijen-van-laura-caris-in-de-molen-en-hof-van-keent
http://www.limburgsemolens.nl/index.php/nieuws/172-molens-in-een-ander-licht
https://l1.nl/l1mburg-centraal-weert-maakt-graffitikunst-beter-zichtbaar-151343/
https://www.worldwife.nl/street-art-in-weert/
https://www.weertmagazine.com/wp-content/uploads/2019/10/opmaak_sept_2019_cultuur.pdf
https://www.weertdegekste.nl/2019/05/nieuw-street-art-project-bij-zuilenkabinet-boshoverbrug-fotos/


GRAFFITI JAM
Weert de Gekste 1
Weert de Gekste 2

BANTOPA PARTY 2018
Facebook Video organisatie
Nederweert 24

APPELS MET PEREN JAMFESTIVAL
Weert de Gekste 1
Weert de Gekste 2

GIOCOSO
Weert de Gekste 1
Weert de Gekste 2

BACK IN TOWN
Weert de Gekste
MLA Stories
NRC-Handelsblad over Dominique Vleeshouwers

MUZIEK IN DE KLAS
Weert de Gekste

BRIAN GRIFFIN JULI 2018
Dagblad de Limburger
Weert de Gekste
Festival report Bospop
Weert de Gekste

APPELS MET PEREN JAMFESTIVAL 2019
Dagblad de Limburger, Appels met Peren Jamfestival nu ook in Venlo
Weert de Gekste

BEVORDEREN JEUGDPARTICIPATIE MUZIEK
Dagblad de Limburger

STICHTING VIER HET LEVEN
Weert de Gekste
Publicaties in VIA Weert, Dagblad de Limburger, brochure en nieuws-
brief Munttheater. Benoemd in een radio-uitzending op L1.  

WEERT RESPECTEERT 2018-2019
EXPOSITIE TRA ART GEMMA VAN GENNIP
Dagblad de Limburger
1Limburg
 

ROZE OUDERENCAFÉ 
Land van Horne 1 
Land van Horne 2 
 

STICHTING O LUNGO DROM 
Weert de Gekste

HELEEN VAN ROYEN IN GOTCHA CINEMA
Weert de Gekste 

DEMENTIE MET EEN GLIMLACH
Weert de Gekste
 

COC-SONGFESTIVAL
Haarlem Nieuws
Weert de Gekste video 

OLD SKOOL
Weert de Gekste 
Video gemaakt in opdracht van de gemeente

DAG TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN
Weert de Gekste

MENSENBIEB
Dagblad de Limburger
Nederweert 24
Weert de Gekste 

B-SASSY ACTIVITEITEN T/M JUNI 2019
Dagblad de Limburger 1
Dagblad de Limburger 2
Weert de Gekste 
Dialoogavond geloof en homoseksualiteit 

https://www.weertdegekste.nl/2018/09/graffiti-jam-weerters-echte/
https://www.weertdegekste.nl/2018/09/weerters-echte-graffiti-jam-in-beeld-fotos/
https://www.facebook.com/watch/?v=2100554360221466
https://www.nederweert24.nl/2018/07/09/bantopa-party-2018-met-tropische-temperaturen/
https://www.weertdegekste.nl/2018/06/appels-met-peren-jamfestival-in-beeld-fotos/
https://www.youtube.com/watch?v=q7hnVdg07F4
https://www.weertdegekste.nl/2018/01/succesvol-weerter-koor-giocoso-geeft-gratis-concert/
https://www.weertdegekste.nl/2018/01/concert-weerter-succeskoor-giocoso-druk-bezocht-fotos/
https://www.weertdegekste.nl/2019/04/the-boys-are-back-in-town-met-het-percussie-ensemble-weert/
https://landvanweert.nl/2019/04/29/the-boys-are-back-in-town/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/08/dominique-vleeshouwers-slagwerk-kan-ook-klein-en-poetisch-zijn-a3986086
https://www.weertdegekste.nl/2018/11/leerlingen-obs-molenakker-mogen-optreden-voor-koningin-maxima-fotos/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180715_00067577/bospop-brian-griffin-heeft-een-neusje-voor-de-beste-foto
https://www.weertdegekste.nl/2018/07/brian-griffin-exposeert-op-bospop/
https://www.artiestennieuws.nl/94860/festival-report-bospop-2018
https://www.weertdegekste.nl/2019/06/appels-met-peren-jamfestival-in-beeld/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190613_00110000/appels-met-peren-jamfestival-slaat-vleugels-uit-naar-venlo
https://www.weertdegekste.nl/2019/06/appels-met-peren-jamfestival-in-beeld/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190214_00092607/popstart-wakkert-liefde-voor-muziek-aan
https://www.weertdegekste.nl/2017/08/stichting-vier-leven-neemt-ouderen-mee
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181104_00079450/ik-vond-er-niks-raars-aan
https://www.1limburg.nl/travestieten-en-transgenders-op-het-doek-weert
https://www.landvanhorne.nl/actueel/agenda/roze-ouderen-cafe-ververshof?agenda_id=158
https://www.landvanhorne.nl/actueel/agenda/roze-ouderen-cafe-rust-in-roy?agenda_id=157
https://www.weertdegekste.nl/2018/11/reizende-tentoonstelling-over-sinti-en-roma-in-stadhuis-fotos/fotogallerij/page/2
https://www.weertdegekste.nl/2018/11/heleen-van-royen-te-gast-bij-filmuis-weert/
https://www.weertdegekste.nl/2018/11/heleen-van-royen-te-gast-bij-filmuis-weert/
https://haarlem.nieuws.nl/algemeen/38775/haarlemse-reizigers-in-grote-finale-coc-songfestival-in-weert
https://www.weertdegekste.nl/2019/11/finale-coc-songfestival-in-weert-fotos-video/
https://www.weertdegekste.nl/2019/10/project-old-skool-bij-punt-welzijn/
https://www.weertdegekste.nl/2019/11/weert-doet-mee-met-orange-the-world/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191109_00131843/de-mensenbieb-in-weert-leen-eens-een-levend-boek
https://www.nederweert24.nl/2019/11/09/mensenbieb-leen-een-levend-boek-fotos
https://www.weertdegekste.nl/2019/11/levend-boek-lenen-in-het-bibliocenter-fotos
https://www.1limburg.nl/limburg-hijst-regenboogvlag-tegen-nashville-verklaring
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190125_00089708/waarom-zou-ik-me-moeten-verdedigen-voor-mijn-seksuele-geaardheid
https://www.weertdegekste.nl/2019/11/column-b%E2%80%A2sassy-uit-de-kast/
https://drimble.nl/regio/limburg/weert/61705354/dialoogavond-over-geloof-en-homoseksualiteit.html


KIOSK 
Video
Weert de Gekste 1
Weert de Gekste 2
Dagblad de Limburger 

ANNEX 2018
HERE AND NOW
Publicatie op facebookpagina VIA Weert

CENTRAAL
Regio Online
Dagblad de Limburger 
 

AAN HET BEDOELDE
Dagblad de Limburger

FOTOGRAFIE KUIT
Nederweert 24
Dagblad de Limburger
Zuiderlucht

CHRISTMAS BLUES
Weert de Gekste

ANNEX 2019
Weert de Gekste

KID KURA
Dagblad de Limburger 1 
Dagblad de Limburger 2
Vluchtelingenwerk
Video

ALDA BRUNENBERG
Dagblad de Limburger

E(E)THISCH
Museumtijdschrift

https://www.youtube.com/watch?v=rtJIPpjgGT0
https://www.weertdegekste.nl/2019/04/bouw-kiosk-st-raphaelpad-van-start/
https://www.weertdegekste.nl/2019/04/freek-de-jonge-als-eerste-op-nieuwe-kiosk-st-raphaelpad-fotos-video/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190702_00112831/kiosk-sint-raphaelpad-in-weert-voortaan-gratis-te-gebruiken
https://www.regioonline.nl/regio-eindhoven/tweede-presentatie-in-de-annex-is-een-feit
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190130_00090367/creatieve-oud-inwoners-van-weert-exposeren-in-de-annex
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190606_00108943/expositie-reinier-vrancken-in-de-annex-aan-het-bedoelde
https://www.nederweert24.nl/2018/09/02/de-annex-presenteert-fotografie-kuit
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180907_00072912/wat-de-een-niet-ziet
https://www.zuiderlucht.eu/belichting/
https://www.weertdegekste.nl/2018/12/de-annex-kleurt-tijdens-kerst-blauw/
https://www.weertdegekste.nl/2019/01/jong-en-gevestigd-talent-krijgt-podium-in-de-annex-fotos/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190208_00091683/een-kijkje-in-de-droomwereld-van-saman-dezai-a-k-a-kid-kura
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190213_00092482/kleurige-kunst-van-kid-kura-met-wortels-in-irak-en-breakdance
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/cursisten-weert-gesprek-met-kunstenaar-saman-deza
https://vimeo.com/317473035
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190412_00100911/expositie-eigenzinnige-stenen-van-alda-brunenberg-in-de-annex
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/eethisch/


Cultureel Weert kruipt langzaamaan uit haar schulp. Met meer dan 30 nieuwe 
initiatieven in 2 jaar tijd is de diversiteit in het aanbod gegroeid. Cultuurmake-
laar Robin Moonen ziet kansen voor Weert: ‘We bevinden ons in een spannende en 
enerverende periode voor cultuur in Weert. De groeiende belangstelling voor cul-
tuur is overal voelbaar. Na een periode met ruimte voor experimenten wordt er in 
2020 een nieuw cultuurbeleid ontwikkeld. Dit geeft ruimte om opnieuw te kijken 
naar de rol van cultuur in Weert en de wijze waarop die rol kan worden ingevuld. 
Daarnaast staan de strategische visie en citymarketing van de gemeente Weert in 
de steigers. Cultuur sluit daar naadloos op aan, omdat cultuur het DNA van een 
stad zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maakt. Een stad met een bruisende cultuur-
sector, is een bruisende stad.’ 
 
Weert heeft gekozen voor cultuur door de Routeplanner Cultuur uit te voeren. Dat 
wordt gevoeld, gezien en gewaardeerd. De inspanningen en netwerkactiviteiten 
zorgen er voor dat partners buiten de regio cultureel Weert weten te vinden. Zo 
werd de gemeente Weert gevraagd haar netwerk te openen en zich aan te sluiten 
bij de Filmeducatiehub in 2020, een samenwerking van Natlab Eindhoven en Film-
huis Lumière in Maastricht. Een tweetal organisaties, Destination Unknown en Per-
cussion Friends Ensemble uit Weert doen begin 2020 een aanvraag voor de provin-
ciale regeling Subinfrastructuur om zo in aanmerking te komen voor een tweejarige 
subsidie. Het Limburg Festival doet met steun van alle Midden-Limburgse gemeen-
ten een aanvraag tot Cultuurplaninstelling. Verder worden een aantal projecten 
voorbereid en komen in het laatste jaar van de Routeplanner Cultuur daadwerkelijk 
tot uitvoering. Zo is er een kunstproject van kunstenares Yvonne Schroeten, die van-
uit haar ervaring als beeldend kunstenaar de verbinding zoekt met andere kunst-
disciplines. Haar project bestrijkt zowel de regio Weert als Roermond. In 2020 zal 
het Stadslab zich onder de naam Stadslab0495 met name gaan concentreren op 
het bevorderen van participatie en de binnenstad van Weert. Ook zal er in het voor-
jaar een vervolg worden gegeven aan het experiment in het stadspark.

Ondanks dat er veel is gebeurd op het vlak van cultuur, mag er meer aandacht zijn 
voor de zichtbaarheid van activiteiten en projecten. De verschillende ondersteuners 
in de cultuursector zien ook dat de investering in cultuur een goede pr en marke-
ting nodig heeft. De popcoordinator, Cultuurmakelaar en Urban Combinatiefuncti-
onaris Urban Culture en Sports zien het ook als hun gezamenlijke taak om hier mee 
aan de slag te gaan. Een eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. ‘Onze 
functies hebben inhoudelijk gezien veel overeenkomsten, alleen werken we los van 
elkaar en onder verschillende organisaties. We zijn ervan overtuigd dat wanneer wij 
de handen ineen slaan, we nog veel meer kunnen bereiken!’ Robin heeft vanuit het 
Stadslab in 2020 een kantoor in Cwartier. ‘Vandaar dat ik bovenstaande partners 
heb uitgenodigd om ook gebruik te komen maken van het kantoor in Cwartier.’

2020: Het laatste jaar van de Routeplanner Cultuur




