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De Watertoren is bijna ver-
kocht. Kunstenaar Frans Zek-
huis kan daar niet meer terecht
om zijn kunstwerken te tonen.
Maar zijn nieuwe locatie, het
Prins Bernhardpaviljoen, blijkt
misschien nog wel beter bij
hem te passen.

Gerard Smink
Hengelo

„Ja, ik ben verbannen uit de Wa-
tertoren, maar dit is geen ver-
keerde plek hier”, zegt Frans Zek-
huis (70). „Mijn werken komen
hier in dit mooie stukje Hengelo
nog beter tot hun recht.” De oud-
docent Juridische Dienstverle-
ning, nu zeven jaar met pensioen,
staat met zijn oude volkswagen-
busje in het Prins Bernhardpavil-
joen. Zijn kunst, hij geeft oude af-
gedankte spullen een nieuw leven
in een creatief ontwerp, trekt veel
belangstelling deze zondag.

Veel bezoekers
Hij staat dan ook pal naast het
grote terras van De Ontmoeting,
waar veel mensen tijdens hun
zondagse uitje belanden en genie-
ten van een koffie of iets anders.
Oud-burgemeester Frank Kerck-
haert en zijn echtgenote, met een
nogal speels hondje bij hen, ne-
men ook een kijkje bij Zekhuis.

Zijn tentoonstelling ‘in het
groen’ maakt deel uit van de Bij-
zondere Locatie Atelierroute Hen-
gelo, ofwel BLAH. Meer dan twin-
tig kunstenaars laten her en der in
de stad zien wat ze in hun mars
hebben. Bezoekers kunnen te-
recht bij ateliers, achtertuinen of
‘gewoon’ langs de weg kunst aan-
schouwen. Zoals bij Zekhuis. „Ik
heb een mooi leven”, zegt hij. „Ik
hoef sinds mijn pensioen niets
meer. Ik mag alleen nog ontwer-
pen. Dat heb ik altijd al willen
doen, ook toen ik nog docent
was.” 

„Ik probeer iets te maken dat
verrassend mooi is. In mijn geval

betekent dat ook dat dat een lach
kan opleveren bij de toeschouwer.
Ik maak kunst met humor. Bij
voorkeur met materialen die eer-
der gebruikt zijn, die een geschie-
denis bij zich dragen. Liefde voor
het ambacht mag er ook wel een
beetje vanaf stralen. Het brengt bij
mij een gevoel van euforie teweeg
als iets goed geslaagd is.”

Kunst was gisteren dominant
aanwezig in de binnenstad. Ver-
derop, in de schouwburg Hengelo,
opende kunstenaar Pier van Dijk
de eerste en voorlopig laatste ten-
toonstelling ‘Humor helpt!’ van
het achtste seizoen van Zie de

Vide, een beeldende kunstproject.
Gastspreker was dr. Mark Bou-

kes, universitair docent Commu-
nicatiewetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij
doet onderzoek naar de rol van
humor in coronatijd. Er worden
veel grappen gemaakt over het vi-
rus en Boukes gaat na in hoeverre
dat de publieke opinie beïnvloedt.
Hij kreeg uit handen van Van Dijk
het eerste exemplaar van de cata-
logus van de tentoonstelling.

Mondkapje
Precies 72 genodigden kwamen
bijeen. Meer mocht niet in ver-
band met de strenge coronaricht-
lijnen. Directeur Raoul Boer van
de schouwburg liep voortdurend
met een mondkapje op vanwege
‘de drukte’ in de zalen, waar di-
verse voorstellingen waren.

Stadsdichter en kunstenaar
Hettie Franken reikte de Corona
Award, een beeld, uit aan kunste-
naar Gonda Steffens, die werk
maakte dat volgens de jury ‘raakt
en in alle eenvoud herkenbaar is.
De quarantaine en de vrees voor
het virus zijn scherp getroffen.’

Blij met expositie
bij stadspaviljoen

Nieuw leven voor afgedankte spullen

▲ Kunstenaar Frank Zekhuis moest weg uit de Watertoren, maar
is erg tevreden over de nieuwe expositieruimte. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

Ik hoef sinds mijn
pensioen niets meer.
Ik mag alleen nog
ontwerpen. Dat heb
ik altijd al willen doen
– Frans Zekhuis,

beeldend kunstenaar
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Automobilisten
kunnen zich via
Regelzorg Rijbe-
wijskeuringen
medisch laten
keuren voor de
verlenging van
hun rijbewijs bij
het Business
Center Hengelo.
Zo’n keuring is
nodig voor ie-
mand van 75 jaar
of ouder, als ie-
mand een groot
rijbewijs gaat
halen of vernieu-
wen of als er vol-
gens het CBR
om medische re-
denen een arts
moet worden be-
zocht. Meer info
via  Els Koop-
man: e.koop-
man@regel-
zorg.nl of bel
0628543996.

De achtkoppige
formatie Huize
Ria brengt zon-
dag van 14.30
tot 17.00 uur een
ode aan Herman
Brood bij De
Houtmaat. Het
optreden met
publiek is ook via
een livestream te
volgen. De naam
dankt de band
aan het gelijkna-
mige etablisse-
ment in Amster-
dam waar Brood
vaste gast was.
Entree vijf euro
inclusief con-
sumptie. Meer
informatie op de
website van De
Houtmaat.
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▶ De plan-
ten- en

stekjesruil-
markt op

het grasveld
aan de 

Oostermaat
was op ini-
tiatief van

het planten-
asiel. 
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LINGMONT

Na een corona-onderbreking en zomerstop
van vijf maanden kon Jazzclub Hengelo giste-
ren ‘eindelijk’ weer eens een optreden huis-
vesten in The Green Room, het theatercafé
van de schouwburg. In de aanloop daarnaar-
toe een gesprek met bestuurslid Edith Bosch-
Neyndorff.

Tim Nijhof

1Jullie mogen weer?
,,Ja. Normaal komen er 40 tot 50 mensen op
de concerten af. Dan zit het gezellig vol, hut-

jemutje. Nu ligt de limiet op 30 mensen. Het is
koffiedik kijken hoeveel er zullen zijn. De jazz-
concerten trekken veel oudere bezoekers. We
weten niet of zij nu durven komen. We moeten
de bezoekers ontvangen met een mondkapje
op. Je moet er wat voor over hebben. Maar we
zijn allang blij dat we de ruimte weer mogen
gebruiken. Met dank aan de schouwburg.”

2
Hebben jullie lang naar dit moment uit-
gekeken? 
,,Zeker weten. Het laatste concert was in

maart, van de Farmhouse Jazzband. Dat was
mooi en trok flink wat publiek. We gingen
eruit met een knal. Daarna konden in april en
mei twee geplande optredens niet doorgaan
door corona.”

3
Hoe klinkt live jazz na de coronaonder-
breking? 
,,Heerlijk, als muziek in de oren. Daar

gaan we tenminste vanuit.” 

4
Zit de swing er nog in bij de jazzclub?
,,Absoluut. Leo Kruk richtte de jazzclub al
in 1998 op. Toch zijn we relatief onbekend.

Bij de laatste concerten zagen we wel veel
nieuwe gezichten in het publiek, zelfs uit Gro-
nau. We zoeken al een tijd nieuwe vrijwilligers.
Dat is best lastig. We kunnen nog iemand ge-
bruiken voor de PR, die de jazzclub onder de
aandacht brengt.”

5
Wat schaft de muzikale pot verder dit
jaar?
,,Op 4 oktober komt de Harringtown Jazz

Band. De band voor november heeft afgezegd,
maar vanaf januari hebben we sowieso weer
een programma.”

‘Eindelijk weer
jazzoptredens’ 

▲ Jazzclub Hengelo-bestuurslid Edith Bosch-
Neyndorff. FOTO FRANS NIKKELS

DE VRIJWILLIGER
Veel verenigingen en instanties in Hengelo
leunen op de hulp van vrijwilligers. Wie zijn
deze mensen en waarom doen ze dit werk
belangeloos?


