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BERGEN OP ZOOM – Met het onthul-
len van een beeldhouwwerk van
kunstenaar Frank Beek in woon-
zorgcentrum Het Nieuwe ABG in
de Van Dedemstraat, werd giste-
ren symbolisch het nieuwe, ach-
ter het centrum gelegen beelden-
park officieel voor geopend ver-
klaard. Tevens tekenden Hendrik
Boot namens het kunstenaarscol-
lectief en Jef Pelgrims namens de
Raad van Bestuur van tanteLoui-
se-Vivensis een overeenkomst die
de samenwerking bevestigt tus-
sen beide partijen voor de duur
van vier jaar. De kunstenaars ver-
plichten zich het park om de zes
maanden, vier jaar lang van deels
wisselende beelden te voorzien,
tanteLouise-Vivensis zegt toe de
tuin te beheren en voor de verlich-
ting te zorgen.
In het nu nog kale, natte, maar
door landschapsarchitect Maarten
Grasveld al wel glooiend gemaak-
te terrein aan de kant van de
Zuid-Oostsingel verrijst over een
half jaar een grote beeldentuin,
die ook voor niet-bewoners van
het woonzorgcentrum toegankelij-
ke is. De eerste kleinere beeld-
houwwerken van de regionale
kunstenaars Jan Kettelerij, Gerard
Fransen en Frank Beek zijn al op
de plaats van bestemming gearri-
veerd. Voor de grotere, zwaardere
beelden van Annie Andriessen en
Paula Withagen is het terrein nu

nog te vochtig. Stijn Kanters, loca-
tiemanager van Het Nieuwe ABG
is blij met de initiatieven. „Het is
een prachtig terrein. Als de tuin
straks begroeid, ingericht en ver-
licht is, zal het voor veel bewo-
ners een schitterend uitzicht bie-
den. Bovendien zal het er prettig
vertoeven zijn voor mobiele bewo-
ners van het zorgcentrum. Die
vinden daar een mooie plek. De
beeldentuin krijgt ook een brug-
functie, want ook mensen van
buiten kunnen de tuin vrij betre-
den en in het restaurant van Het
Nieuwe ABG hun bakje koffie
drinken. Voor de mensen van de

nabij gelegen Stichting Welzijn
Ouderen komt er aan hun kant
speciaal een extra poortje om de
tuin makkelijk te kunnen betre-
den.”
De beeldentuin komt er niet voor
eeuwig. De tuin is gelegen op de
plaats waar over ongeveer vijf jaar
met de definitieve nieuwbouw
van het woonzorgcentrum zal
worden begonnen. Tot de opleve-
ring is de huidige locatie van Het
Nieuwe ABG ‘tijdelijk’ ingericht.
Het idee voor een beeldentuin is
een gevolg van een eerdere ten-
toonstelling: Expo Thuis, ver-
zorgd door zeventien kunste-
naars, die drie maanden lang 55
werken exposeerden in woonzorg-
centrum Stuijvenburgh. Hendrik
Boot: „Kunstenaars zijn op zoek
naar faciliteiten en witte muren.
Dat eerste om in atelierruimten

BERGEN OP ZOOM – Uit elke stem
is meer te halen. Of iemand nu
zingt in een koor of band of al-
leen maar onder de douche. Dat
zegt Ans Goorden van CKB De
Maagd. Om mensen zelf te laten
ervaren wat ze met hun stem kun-
nen is er op maandag 19 januari
een korte cursus stemvorming
met docente Monique Jimkes.
Iedereen kan die avond om 20.00
uur binnenlopen bij het CKB aan
de Burg. Stulemeijerlaan in Ber-
gen op Zoom.
De introductie duurt een uur.
Wie daarna meer wil doen met
zijn of haar stem kan voor meer
lessen bij het CKB terecht.

„De beelden zijn door het kunste-
naarscollectief geselecteerd. In sa-
menwerking met de landschapsar-
chitect is er een passende locatie
in het terrein voor gezocht. Uitein-
delijk komen er vier werken van
mij, twee staan er al snel. Een van
die kunstwerken heet ‘Mikado’.
Dat is juist heel bewust een tegen-
hanger van het organische ter-
rein. Het werk is geometrisch,
vanwege het vormcontrast. Het
andere werk heet ‘Windkracht
10’. Dat staande object is heel toe-
passelijk gesitueerd op het hoog-
ste punt van de tuin.”

door Ton Hopmans

BERGEN OP ZOOM – Bouwclub Va-
riant zal op dinsdag 17 februari
niet in de vastenavendoptocht te
zien zijn. De A-wagen waaraan ge-
bouwd wordt krijgen de bouwers
niet op tijd klaar.
„Het bouwseizoen blijkt voor ons
helaas te kort”, meldt secretaris
Robbert Willegers. „De bouw-
clubs willen elk jaar weer beter
presteren omdat de verwachtin-
gen steeds hoger worden. Het
lijkt op een soort competitie waar-
aan steeds hogere eisen worden
gesteld waardoor het bouwproces
meer tijd vergt.”
Willegers gaat verder: „Die beno-
digde tijd is dit bouwseizoen bij
ons niet aanwezig. Daarnaast is
het ledental het afgelopen jaar ge-
slonken. Meerdere bouwers kre-
gen te kampen met ziekte of kwa-

men te overlijden. Dit heeft ook
een grote impact op het bouwpro-
ces gehad. We leven ook in een an-
dere tijd. De vrije tijd die de men-
sen nu hebben moeten ze verde-
len over meerdere activiteiten.
Vroeger staken ze al hun vrije tijd
in de bouwclub. Maar we gaan ge-
woon door met bouwen en rijden
in 2016 weer mee met een A-wa-
gen mee die ontworpen is door Ja-
can Brouwer”, aldus Willegers.
Het besluit om niet mee te rijden
is volgens de secretaris het afgelo-
pen weekeinde genomen. Alle le-
den stemden daarmee in. Wille-
gers: „Reken maar dat we de op-
tocht gaan missen. We gaan waar-
schijnlijk met heel de club kijken
en de andere bouwclubs aanmoe-
digen.”
Bouwclub Variant is al sinds 1968
in de optocht te vinden. Eerst als
loopgroep en sinds 1974 met en
A-Wagen. In die categorie werd
elf keer de eerste prijs gewonnen.
Voor het eerst was dat in 1974
met een ontwerp van Jan van
Eekeren het laatst was het in 2008
toen Riny Hagenaars de tekening
voor de wagen ‘van Roxy nar
Foxy’ had gemaakt.

Er komt ook nog
een werkplaats
waar kunstenaars
ter plekke werken
kunnen scheppen

Die benodigde tijd
is dit bouwseizoen
bij ons niet aanwezig Hendrik Boot, kunstcollectief
Robbert Willegers, Variant
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cartoon Eric Elich

‘Beeldenpark
met een
brugfunctie’
De tuin van Het Nieuwe ABG wordt
tijdelijk een beeldentuin met
beelden van Bergse kunstenaars.

“

‘Organisch of
geometrisch

“

door
Willem Jongeneelen

redactie@bndestem.nl

BEELDENTUIN NIEUWE ABG

� De bouwers van Variant krijgen hun wagen dit jaar niet af, maar werken
door voor volgend jaar. foto Chris van Klinken/het fotoburo

Beter leren
zingen met
cursus van CKB

Bouwclub Variant dit
jaar niet in de optocht
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te kunnen werken, dat laatste om
het werk te tonen. In beide geval-
len bleek tanteLouise-Vivensis
daar een mooie rol in te kunnen
vervullen. Als tegenprestatie heb-
ben we die eerste expositie geor-
ganiseerd. Voor beeldhouwers is
het vaak nog moeilijker hun werk
te tonen. Het inrichten van deze
landschapstuin bood ruimte voor
een nieuw initiatief. Naast beel-
den en een prachtige natuurste-
nen bank van de De Kort Steen-
houwerij, komt er later ook nog
een speciale werkplaats en opslag-
ruimte in het park waar beeldend
kunstenaars ter plekke werken
kunnen scheppen. Dat zorgt hope-
lijk ook voor interactie met inwo-
ners van het zorgcentrum en an-
dere bezoekers van de tuin. Ze
kunnen ter plekke nieuwe wer-
ken zien ontstaan.”

door Ton Hopmans

BERGEN OP ZOOM – Gisteravond is
in Het Provoosthuis de India Pale
Ale (IPA) van thuisbrouwer
Jeroen Free gelanceerd. Dat is een
hopbitter bier met fruitige, citrus-
achtige smaak en met een alcohol-
percentage van 7 procent.
Met dit bier had de Bergenaar vo-
rig jaar de bierbrouwwedstrijd
van het Limburgse Brabergse ge-
wonnen. Aan de landelijke wed-
strijden deden 150 thuisbrouwers
mee en de jury vond dat het IPA
van Free afweek van de traditione-
le variant en beloonde hem daar-
om met de eerste prijs.
‘Het is een goed drinkbaar, fris cit-
rusachtig bier. Geen ouderwetse
Engelse IPA’ luidde één van de

oordelen. Van het winnende bier
heeft Brand 350 hectoliter gebrou-
wen en het wordt verkocht in de
horeca, sluiterijen en supermark-
ten.
In een vol Provoosthuis vertelde
Free de hele geschiedenis van de
totstandkoming van zijn IPA.
,,Ik kan het nog niet bevatten dat
het zo is gelopen. Ik had vorig jaar
al een IPA gemaakt, het was een
bestaand recept van mezelf. Voor
de wedstrijd heb ik dat recept he-
lemaal omgegooid en heb toen op
Aswoensdag 25 liter gebotteld.
Een paar maanden later stond ik
op het podium als winnaar van
de Brand Bierbrouwwedstrijd.”
Hij sloot zijn betoog af met het
uitbrengen van een gezamenlijke
toost.

Frank Beek: „In het park worden
er zowel figuratieve als abstracte
beelden geplaatst. Er staan van
mij twee beelden getiteld Staan-
de Vorm I en II. Je mag ze bekij-
ken als wachters langs het hek,
maar je zou ze ook kunnen zien
als een echtpaar of een broer en
zus. Er is een duidelijke relatie
tussen de twee beelden, met mi-
nuscule verschillen. Er komt van
mij ook een liggend beeld. Dat
heeft een heel andere uitstraling.
Ik ben uitgegaan van de vorm van
een beukennootje. De definitieve
plek wordt straks in de buurt van
een boom. Dat mag zeker geen
beuk zijn, omdat ik graag twee
vreemde werelden bij elkaar wil
laten komen. Eerder was het
werk te zien bij een treurberk in
Oisterwijk. Toen had het werk de
volgende titel: ‘Verdwaald mis-
schien? Welnee, op vakantie!’”

door Jan van de Kasteele

BERGEN OP ZOOM – Bewoners van
de dichtbebouwde straten van de
Bergse Plaat, waar te weinig plek
is om te parkeren, kunnen in
maart via een enquête zelf mee-
denken over de oplossing.
„We houden begin maart, na de
vastenavend, een voorlichtings-
avond in het wijkgebouw waar
we een aantal opties aan de bewo-
ners voorleggen”, vertelt Joke
Grootemaat, voorzitter van de
wijkcommissie Bergse Plaat. Dat
is de afspraak die ze donderdag
met ambtenaren van de gemeen-
te heeft gemaakt.
„Welke opties er zijn om tot een
oplossing te komen, ga ik nu niet
zeggen. Die presenteren we in
maart.” Op die avond kunnen be-
woners zich laten informeren, na-
derhand wordt onder iedereen
die het aangaat een enquête ver-
spreid. „Zo kunnen mensen ano-
niem hun stem uitbrengen. Dat
lijkt ons beter”, aldus voorzitter
Grootemaat. Een datum is nog
niet vastgesteld. Dat gebeurt bin-
nenkort. Met de uitkomsten van
de enquête in de hand volgt er
nieuw overleg tussen wijk en ge-
meente over de aanpak. De weg
die nu is gekozen strookt met wat
wethouder Patrick van der Vel-
den vorige week al in BN DeStem
zei. Hij kiest voor een oplossing
‘die gedragen wordt door de
wijk’. Grootemaat merkt nu al dat
het werkt. „Mensen zijn blij dat
ze gehoord worden”, heeft ze be-
grepen uit de wijk.
Het parkeerprobleem speelt voor-
al in het gebied Fuut, Tureluur,
Aalscholver en Lepelaar en het ge-
bied tussen Agger, Zwartewaal,
Duvenee, Schoudee en Yerseker-
oord. De gemeente deed het eerst
af als onzin, maar pakte het na
druk vanuit de wijk toch op. Ook
de fractie van GBWP zette zich in
voor een oplossing.

door Marc Molenaars

BERGEN OP ZOOM – De BSD vraagt
om een onderzoek naar de techni-
sche staat van de steunbalken in
zwembad De Schelp. Volgens ge-
bruikers liggen er regelmatig
roestdeeltjes op de bodem van de
bassins. Buiten het feit dat zwem-
mers zich daaraan kunnen ver-
wonden, wil de BSD een onder-
zoek naar de herkomst daarvan.
Het vermoeden bestaat namelijk
dat de deeltjes afkomstig zijn van
de dakconstructie. In 2012 over-
leed een Tilburgs zwembad een
baby toen als gevolg van roest een
voorwerp naar beneden kwam.

Begin maart houden wijk-
commissie en gemeente
een voorlichtingsbijeen-
komst in wijkgebouw Plaat

Jeroen Free kan het allemaal nog niet bevatten

�

‘Verdwaald mis-
schien? Vakantie!’

Roestvorming in
zwembad zit
BSD niet lekker

� Thuisbrouwer Jeroen Free (m) drinkt de eerste slok van zijn winnende bier
dat daardoor op de markt komt. foto peter van trijen/het fotoburo

� De geëxposeerde werken zijn te koop. Dat was ook het geval tijdens de
eerste Expo Thuis in woonzorgcentrum Stuijvenburgh. Maarten van ’t Hof
overhandigde gisteren namens de het kunstenaarscollectief een cheque
van € 1207,50 aan Leanne Otto, locatiemanager van Hospice De Markies,
en Wim van Breda, voorzitter van de Vrienden van Hospice De Markies.
foto Alexander Vingerhoeds/het fotoburo

Enquête op
Plaat over
oplossing
parkeren

� V.l.n.r. Jan Kettelerij, Hendrik Boot
en Frank Beek bij een van de
kunstwerken die in de tuin van
Het Nieuwe ABG komen te staan.
foto Willem Jongeneelen


