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GOES - Zelf zijn ze er erg verwonderd over. Henny van Zunderen,
Willemien Evers en Georg Riel vormden vanaf dag één een team. Geen
gesteggel over details, geen gezeur: gewoon het gezonde verstand
gebruiken en dóen. Een half jaar geleden was er alleen nog een vaag
idee, nu zijn er een expositie en een open huis-route met meer dan 25
deelnemers.
"Misschien komt het doordat we van tevoren hebben afgesproken vrij te
willen zijn. Geen stichting, geen subsidies en geen bankrekening. Alleen het
idee om in je eigen huis te laten zien wat de resultaten van de creatieve
bezigheden zijn. De Goese Polder bleek vol te zitten met kunstenaars,
amateurs en professionals, die graag één tot vier dagen in september hun
huis open zetten voor iedereen die wil komen kijken."
Georg Riel trof in de Openbare Bibliotheek in Goes een enthousiaste Gonnie
Morriën, die de kunstroute graag wilde aanjagen met een tentoonstelling. Alle
deelnemers tonen tot 13 september werk in de bibliotheek.
Voor de rest vindt het hele feest plaats in de Goese Polder, een volwassen
wijk met een heel diverse bevolkingssamenstelling. Deelnemers, van heel
jong tot heel oud, bieden van alles, uiteenlopend van muziek tot
beeldhouwwerk.
Het enige criterium was eigen creativiteit. Henny van Zunderen: "Wandkleden
naar eigen ontwerp zien we als een waardevolle inbreng, maar borduurwerk
naar een patroon, hoe perfect ook, is de bedoeling niet." Willemien Evers:
,,Dat hebben we moeten leren. Nee zeggen tegen mensen die graag hadden
meegedaan."
De drie zien het als een leerproces, want de route, die de naam Goese Polder
Expressief heeft gekregen, krijgt zeker een gevolg. "Het zou gemakkelijk elk
jaar kunnen", overweegt Georg Riel. "Ik maak me sterk dat er veel meer
kandidaten zijn als het eenmaal wat bekendheid krijgt. Als het elk jaar in
september gebeurt, zullen mensen, kunstenaars en publiek, er ook rekening
mee gaan houden. We denken dat de kunstroute het in zich heeft om een
belangrijk bindend element te worden in de Goese Polder."
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