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GEWOON BEGINNEN....
door Hanny van den Heuvel

Een writersblock! Hoe ga je
daar mee om? De titel
"Cultuurmaker" weegt
ineens zwaar terwijl ik echt wel besef dat
we in feite allemáál cultuurmakers zijn.
In gedachten hoor ik Adriaan Meij roepen
dat ik gewoon moet beginnen maar in deze
tijd is niets meer "gewoon". Ons denken,
handelen en creëren heeft te lijden onder
alle beperkingen die het virus ons oplegt.
Dan maar gewoon beginnen met mijzelf
eerst eens voor te stellen:
Ik ben Hanny van den Heuvel, 67 jaar en
woon sinds 1988 met veel plezier in
Meppel. Nadat mijn kinderen hun eigen
leven gingen leiden vond ik eindelijk weer
genoeg rust om een oude liefhebberij op te
pakken namelijk tekenen en schilderen.
Een beslissing die mijn leven ingrijpend zou
veranderen en ik kwam er al snel achter dat
een goede opleiding geen overbodige luxe
zou zijn. Mijn zoektocht naar een goede
leraar bracht mij uiteindelijk bij Academie
Renshof. Gerd Renshof begeleidde mij 9
jaar lang in het ambachtelijk schilderen met
olieverf volgens de methode van de
middeleeuwse meesters.
Schilders zijn meestal ook schrijvers al
gebruiken zij daarvoor dan niet altijd
toetsenbord of ballpoint maar verf en kwast
en in mijn eigen schilderijen vertel ik wat me
ontroert, ergert of anderszins bezighoudt.
Over het algemeen werk ik realistisch maar
maak ook weleens een zijsprong naar
magisch realisme of impressionisme.
Al een aantal jaren ben ik wekelijks te
vinden in Zael samen met een kleine groep
dames en één heer die zich willen laten
inwijden in de geheimen van de
schilderkunst en dat is behoorlijk uitgebreid.
Materialenkennis, kleurenkennis,
perspectief, goed leren kijken en de trucjes,
af en toe kunstgeschiedenis en een
museumbezoek. Kortom: een degelijke
basis leggen voor hetgeen je wilt
uitdrukken. Tijdens de lessen probeer ik
zoveel mogelijk om mijn kennis door te
geven en leer daarbij zelf ook weer van de
groep.
De omstandigheden in Zael zijn daarvoor
zeer geschikt. Overdag voldoende licht,
spiegels en de romantische sfeer werken
stimulerend maar het belangrijkste is toch
wel het samen ontspannen aan het werk
zijn, de belangstelling voor elkanders werk
èn leven en de vriendschappen die zijn
ontstaan.
Nu de Corona-maatregelen het samen
schilderen al vele maanden onmogelijk
heeft gemaakt en de contacten sporadisch
en meestal digitaal plaatsvinden hoor ik
vaak hoezeer de groep de
schildermiddagen mist en hoezeer zij
worden geremd in hun behoefte om te
creëren. Geen inspiratie (meer), zichzelf er
niet toe kunnen zetten om ook maar ergens
aan te beginnen, frustratie alom.
Ik herken dat en voel met ze mee. Er is
onvoldoende innerlijke rust en "Gewoon
beginnen" is dan makkelijk gezegd.
Het maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is
om samen te zijn en elkaar te stimuleren en
ik hoop dat onze gemeente ook nà deze
crisis zoveel mogelijk ruimte en
ondersteuning blijft bieden aan beroeps- en
amateurkunstenaars. Het Cultuurplatform
kan daaraan een belangrijke bijdrage
leveren.
Tot slot geef ik dit stokje graag door aan
Bert Veldman die met zijn Meppel Fotoboek
de cultuur in Meppel en omstreken van
heden en verleden zo prachtig en uitgebreid
in beeld brengt op Facebook en Instagram.
Gewoon beginnen en veel succes Bert.

Maandelijkse rubriek
Deze maand de vierde aflevering van de
rubriek "De Cultuurmaker aan het woord",
ditmaal geschreven door Hanny van den
Heuvel. Aan het eind van haar bijdrage
vermeldt Hanny aan wie zij het stokje
doorgeeft. Aan die cultuurmaker vragen
we de bijdrage voor 27 april te mailen
naar:
info@cultuurinmeppel.nl

ONDERSTEUNING
De Gemeente Meppel wil belangrijke
voorzieningen en instellingen overeind
houden en biedt ondersteuning aan
maatschappelijke niet-commerciële
organisaties om de schade als gevolg van
de Covid-19 maatregelen te beperken.
Ondersteuning kan bestaan uit advies of
financiële steun.
Voor de financiële steun beschikt de
gemeente over twee regelingen.
1. De regeling verruimde mogelijkheden
gebruik subsidies 2021.
De subsidies voor 2021 kunnen naast de
afgesproken activiteiten ook gebruikt
worden voor nieuwe Corona gerelateerde
activiteiten en voor het overleven van de
gevolgen van de Corona maatregelen.
Indien u gebruik maakt van deze regeling
hoeft u niets te melden of te overleggen.
2. Financiële steun vanuit de taskforce
corona.
Indien een maatschappelijke organisatie
ten gevolge van de Coronamaatregelen
op omvallen staat kan gevraagd worden
om een financiële ondersteuning.
Subsidiepartijen die ook gebruik willen
maken van deze regeling worden
verwezen naar onderstaand mailadres.
Op www.meppel.nl/ondersteuningcorona
leest u meer informatie over de
ondersteuning, de voorwaarden en hoe u
de taskforce ondersteuning online kunt
aanvragen.

EVEN VOORSTELLEN...
Vanaf maart 2019 ben ik
(Désirée Prins) voor enkele
uren in de week werkzaam
als cultuurcoach in de gemeente Meppel.
Mijn rol als cultuurcoach vervul ik vanuit
de organisatie Meppel Actief & Gezond en
in samenwerking met het Cultuurplatform.
Vanuit Meppel Actief werken wij vanuit de
visie om een ‘actieve’ en gezonde leefstijl
voor inwoners uit de gemeente Meppel te
bevorderen. Zo willen wij de mensen
bewust maken van het aanbod op onder
andere het gebied van cultuur in hun
eigen omgeving. Door het slaan van
bruggen tussen buurt, onderwijs en
cultuur worden win – win situaties
gecreëerd. Aandacht voor armoede,
positieve gezondheid en versterking van
culturele aanbieders zijn belangrijke
aandachtspunten voor ons.
Heeft u vragen of wilt u in gesprek om te
kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen in de gemeente Meppel, dan
kunt u mij bereiken via de mail
(desiree.meppel@sportdrenthe.nl) of
telefonisch (06-38928578).
Samen zorgen we ervoor dat alle mensen
uit de gemeente Meppel enthousiast zijn
over kunst en cultuur!

Hanny van den Heuvel

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurinmeppel.nl toe
aan uw adresboek.

