


Van: Willem van der Staak 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 11:20:49 (+0200)

Verstuurd vanaf mijn iPad



Van: Volver Studio 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 11:21:00 (+0200)

Lustwarande is het perfecte medicijn tegen middelmatigheid en provicialisme. Tilburg heeft initiatieven 
als deze nodig om boven het maaiveld uit te komen. Het is een professioneel georganiseerde evenement 
dat in tijden van Corona probleemloos kan plaatsvinden. Ik heb er bijzonder goede herinneringen aan en 
ik weet zeker dat het moet blijven.  

--  

Ciao, 

drs. Crip Theeuwes 

_____________________ 

Volver Studio 

 

 Tilburg 



Van: acvankaam 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 11:34:36 (+0200)

Natuurlijk moet de Lustwarande blijven. Als frequent museumbezoeker in ons land heb ik de Lustwarande 
altijd als spannend en verrassend ervaren. Elke keer weer is het een grensverleggende zoektocht door het 
sterrenbos. Hier bij ons thuis praten we er altijd nog lang over na en we nodigen ook altijd vrienden en 
kennissen uit om met ons mee te  gaan naar dit unieke gebeuren op een al even unieke locatie! 
Ik wens jullie veel doorzettingsvermogen toe om dit voor onze stad te behouden. 
Vriendelijke groet, 
Toon van Kaam 



Van: Ronald Peeters 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarandemoetblijven
Datum: 02.09.2020 11:43:54 (+0200)
Bijlagen: Lustwarande Fransje Killaars_3-10-2004_foto Ronald Peeters.JPG (1 pagina)

Deze foto uit 2004 mag in het kader van jullie actie lustwarandemoetblijven gepubliceerd worden onder 
vermelding van: Foto Ronald Peeters.

Groet,
Ronald Peeters 





Van: eelco roovers 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 11:50:34 (+0200)

Over Leven

Ik hou van het leven ik woon in Tilburg en mijn omgeving raakt mij. 
Ik heb mijn omgeving lief door diepgang in contact.
Een gezonde omgeving bied daar ruimte aan.

Al 20 jaar zeker is de Lustwarande onderdeel van mijn leven.
Ik koester met liefde de vele intense belevingen met haar.
Nooit zullen voor mij het strand aan de bosrand, de minnende lokroepen

uit de toppen van de bomen in de oude Warande verdwijnen.

Eelco Roovers



Van: Angelique Venmans 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 09:54:53 (+0000)

Zou erg jammer zijn als dit er niet meer komt  

Outlook voor Android downloaden



Van: Ineke Heerkens 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 12:20:53 (+0200)
Bijlagen:
Mislukt: IMG_1967.mov[[Attachment]] (The file has an unknown format)

Ja, heel graag!

Omdat sommige kunstwerken nog meer gaan leven.

Groet
Ineke Heerkens Tilburg/Amsterdam



Van: nauta.janssens 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 13:22:37 (+0200)

Lustwaranda: dé reden om Tilburg te bezoeken; onthaasten want ontspannen lopen, zoeken en verrast worden door 
steeds intrigerende kunstwerken; 'mooi, niet mooi' leidt tot uitwisseling, contact; steeds verkwikt en geïnspireerd weer 
terug naar huis. MOET DOORGAAN!

Ruud Janssens/Ernst Nauta -   Hilversum



Van: Nicole van Nunen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Herinnering
Datum: 02.09.2020 11:29:24 (+0000)



Elk jaar gaan wij met mijn dochter naar de Lustwarande. Ze vindt het heerlijk om kunst te kijken waar je 
nu ook eens aan mag komen, omheen kunt lopen. De speurtocht naar de kunstwerken is al de helft van 
de fun.  
Ook is dit een geweldig Corona-proof initiatief zo lekker in de buitenlucht.  
Vorige week nog gingen we wandelen in de Warande en vroeg ze nog waarom er geen kunstwerken 
waren. Neem ons dit alsjeblieft niet af gemeente Tilburg! 

Nicole van Nunen 
Moeder van Noora (6 jaar)



Van: Ruud van Esch 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 18:42:39 (+0200)
Bijlagen: _20200902_183730.JPG (1 pagina), IMG_20190804_123639_529.jpg (1 pagina)

Elk jaar weer genieten van een speurtocht naar kunst  







Van: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum: 06.10.2020 14:11:17 (+0200)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Peter Krijnen  

Verzonden: woensdag 2 september 2020 20:50
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Lustwaranda moet zeker blijven ! Schande dat dit prachtige projekt de nek wordt omgedraaid! Ik heb alle 
exposities gezien in de loop der jaren en heb er alleen maar goede herinneringen aan. De omgeving is 
prachtig voor een mooie expositie. Ik herinner mij de olifant en het werk van Guido Geelen en de 
rondgang die ik, als cursist van Rebecca Nelemans met haar maakte. 

Laat de lustwaranda blijven !
Gemma van Antwerpen
Dongen

Verstuurd vanaf mijn iPad



Van: Coby Van Tilborg 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 02.09.2020 21:32:30 (+0200)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Van: hero4zero 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: IMG_0068.jpg
Datum: 02.09.2020 21:42:03 (+0200)
Bijlagen: IMG_0068.jpg (1 pagina), IMG_20170903_150850.jpg (1 pagina), IMG_1005.JPG 

(1 pagina)

Lustwarande moet ECHT blijven..het kasteeltje hoog in de boom...was een 'beeld' dat ik nimmer 
vergat...Takahiro
Iwasaki..

Verzonden van mijn Redmi Note 3 









Van:
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Joam  

Verzonden: woensdag 2 september 2020 23:36
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Jaarlijks kijken we uit naar ons uitstapje naar de lustwarande een van de mooiste buitenlocaties waar we 
altijd weer verrast worden met inspirerende kunst Vernieuwend verrassen en tot de verbeelding sprekend 
Dit is een prima manier om te genieten van beeldende kunst in deze tijden Heel verdrietig als dit niet 
meer kan door gaan

Joam de Stoppelaar,

Eindhoven

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van: m L  
Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:46 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

Het is het moment in de zomer dat ik met mijn kinderen een uitje Tilburg plan, 1 van min kids 
studeert  daar international life style  en we hebben samen een heerlijke inspirerende dag, de kunst 
zet aan tot denken, je mening vormen over de wereld om je heen, en ook  contacten met andere 
passanten zijn ook altijd verrassend. Deze kunstroute moet daar blijven.   Tilburg is toch een 
kunststad?   

Groetjes, Maria van der Laar 
Velp 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: jannie keizer 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
CC:
Onderwerp: herinnering aan Lustwarande
Datum: 03.09.2020 09:53:35 (+0200)

Elke keer als er weer een Lustwarande was, gingen we kijken, vaak meer dan één keer, omdat het zo mooi 
was, of omdat we het niet in één keer allemaal konden bekijken. We genoten er zeer van, elke editie weer. 
We voelden ons steeds meer trotse Tilburgers. Als er mensen bij ons bezoek kwamen, gingen we er naar 
toe. Het oude beeld van Tilburg werd daarmee nogal eens bijgesteld, onder het motto: Ook dit is Tilburg!   
We gingen ook samen met onze zoon. 
Zijn mooiste herinnering is aan het paard in de boom. Ik weet niet meer welke editie het was, maar ook 
voor kinderen was er elke editie van alles te beleven. 

Onvoorstelbaar dat de Lustwarande geschrapt wordt door zowel de provincie als de stad. 
Noord Brabant als provincie, die wel wat positieve evenementen kan gebruiken en een stad waarvoor 
hetzelfde geldt. 
Juist in Corona tijden zijn dit de evenementen, die wel door kunnen gaan! 

We hopen dat de provincie en stadsbestuur nog een keer goed nadenkt over dit slechte besluit. 

Hartelijke groet van twee Tilburgers, 
Jos Beks en Jannie Keizer.    



Van: bram vermeulen  
Verzonden: donderdag 3 september 2020 10:24
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
CC: bram vermeulen 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

GEEN  LAAT

Het is nog niet te laat  

Bram Vermeulen,
Tilburg       

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:

Van: kristel van lent 
Verzonden: donderdag 3 september 2020 10:54

Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Lustwarande is steeds genieten of het nu snikheet is of kloddernat. Ik kom vanuit België steeds 
genieten.  

Kristel van Lent, Sint Katelijne Waver

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van: NAGELS Annelies 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 03.09.2020 15:19:15 (+0000)

Vanuit België, en zeker vanuit Turnhout, is de Lustwarande telkens een must. 
De selectie van kunstenaars is steeds erg relevant. 
Deze manifestatie bevestigt Tilburg en Noord-Brabant als een stad en provincie waar hedendaagse 
beeldende kunst een gewaardeerde rol kunnen spelen. Dit zorgt voor een grote aantrekkelijkheid voor 
bezoekers van net over de grens. 
Wij kijken er telkens naar uit. 

Annelies Nagels – artistiek en zakelijk verantwoordelijke
in team met Mieke Mermans

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische 
communicatie van toepassing. De tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren. 
http://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website.html



Van: Maria Roosen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 04.09.2020 14:14:11 (+0200)

 Maria Roosen, Braamboot, hout, glas, Lustwarande 2009, Foto : Liedeke kruk 



Van:
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp:
Datum: 04.09.2020 12:51:35 (+0000)
Bijlagen: LUSTWARANDE.JPG (1 pagina)

Lieve Kunstliefhebbers,

Het zal toch niet zo zijn dat "Lustwarande" gaat verdwijnen………….

Ik heb alle edities van Lustwarande bezocht en heb kennis gemaakt met kunstenaars die ik niet 
kende maar vervolgens wel ben blijven volgen; David Bade, Berlinde Debruyckere, Tom Claassen, 
Maartje Korstanje, en zo kan ik wel even doorgaan. Inspirerend!!

Een herinnering die mij het meest is bijgebleven is een kunstwerk bij één van de eerste edities. 
Helaas heb ik geen foto's van het werk en weet ik de naam van de kunstenaar ook niet. 
Het betrof een ingreep in de bestaande situatie; In het naaldbos, opeengepakte bomen, donker, 
kwam de kunstenaar met het idee om op zo'n meter hoogte de dode takken (afgestorven door 
een tekort aan licht) met verf wit te spuiten. Het betrof een behoorlijk deel van het bos. Het 
resultaat; het leek alsof er flarden mist door het bos zweefden. Prachtig en magisch!!

Laat de magie door blijven bestaan op deze prachtige locatie.

In de bijlage een foto van eigen hand; de boodschap mag duidelijk zijn.

Groet,  John Sprengers  -  Goirle

ps Mochten jullie de titel van het besproken werk en de naam van de kunstenaar nog weten, dan 
zou ik die graag van jullie willen vernemen.

Verzonden met Windows Mail 





Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Herinnering
Datum:

Van: R Kaanen  
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 19:36

Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Herinnering

....... Ik studeerde in Tilburg en af en toe neem ik de tijd om die dierbare periode te herbeleven.

Ik dool dan wat rond en zie al die mooie momenten even terug. 

Mijn studententijd aan de Academie voor Beeldends Vorming en lidmaatschap van Olof reken ik tot de 
meest vormende periode van mijn leven.

Als ik door het bos en de expositie van Lustwarande loop... hoor ik al die wijze woorden van mijn 
kunstdocenten weer.

Marlene Dumas... Harry Boom... Paul de Nooyer... het leven gaat veel te snel.

Laat me af en toe terugkeren naar die heerlijke diepgang en reflectie, die Lustwarande iedere keer weer 
weet op te roepen.... .

Wat zonde als dat gaat verdwijnen... waarom zou ik dan nog naar Tilburg gaan?

Met vriendelijke groet,

Rose-Marie Kaanen, Arcen



Van: marian de man  
Verzonden: zaterdag 5 september 2020 08:26 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

Dit is een uniek kunstfestival met internationale kunstenaars in een heel bijzondere omgeving wat 
niet zomaar màg verdwijnen! 

Marian de Man, Amersfoort 

Van:
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: Anne de Vries 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven - Anne de Vries
Datum: 05.09.2020 16:50:50 (+0200)



'Lost in Tech, Time and Space' by Anne de Vries 

LUSTWARANDE, is en blijft een van de meest bijzondere tentoonstellingen voor 
sculptuur in Nederland van internationaal niveau. Het zou enorm zonde zijn als 
de lokale gemeente niet beseft wat hier verloren dreigt te gaan. De ongekende 
ambitie om met minimale middelen vrij toegankelijke tentoonstellingen te 
produceren is ongekend en verdiend juist nu waardering en ondersteuning. 
Anne de Vries (Amsterdam, 2020) 
#Lustwarandemoetblijven #annedevries @annedevries_archive @xo_stnksnail 

Hopelijk helpt het!
Succes en Groeten, 
Anne 

Anne de Vries

www.annedevries.info



Van: Caroline Kortenhorst 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 06.09.2020 09:00:17 ((CEST))

Beste leden van Lustwarande, 

Jullie tentoonstellingen hebben mijn vrienden, ikzelf, mijn zoon en vriendjes van mijn zoon heel vaak 
bezocht. 
Memorabele wandelingen tussen verrassende kunst en natuur, het geometrisch aangelegde barokke 
park. 
Zulke prachtige beelden, verademende installaties, geweldig! 

Laat deze "Lustwarande" alleen de meeslepende naam al ﾛ ?\u-8691 ? voor eeuwig een traditie blijven, 
ook een reden om Tilburg te blijven bezoeken 
(naast het mooiste museum van Nederland, de Pont)  
Breek geen schoonheden af voordat je eventueel een ander nog beter exemplaar voor terug hebt gezet. 
Gemeente Tilburg wees trots op jullie "Lustwarande" wordt niet een leeghoofdige gemeente die alleen 
nog gaat voor populisme, of lelijke acties waar meer geld mee gemoeid gaat, cultuur moet je koesteren, 
kunst , de muzen, een must. 

In hartelijke hoop op bescherming van schoonheid wens ik u de vrijheid van de geest, 
Vriendelijke groet, 
Caroline Kortenhorst 

Arnhem 
 

 



Van: Sylvia Stakenburg  
Verzonden: zondag 6 september 2020 11:32 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

Beste mensen, 
Wat een vreselijk nieuws weer. Wij worden van Kunst en Cultuur ontdaan en uitgekleed. K &C voedt de ziel, wij hebben 
dat zo Nodig! 
Hierbij mijn bijdrage. 

Sylvia Stakenburg, Tilburg 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: Frank Hagemans  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 11:24
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Steun

Lustwarande moet blijven

Groet,

Frank Hagemans
Den Bosch
--

Disclaimer:

De inhoud van dit bericht kan vertrouwel jk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde 
bent, mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei w jze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit 
bericht onbedoeld ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het van uw computer(s) verw jderen.

HMS b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en 
eventuele b jlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Steun
Datum:



Van: p van beveren 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande
Datum: 08.09.2020 11:40:19 (+0200)

Lustwarande moet blijven, 

Peter van Beveren 

THE ARCHIVES
PETER VAN BEVEREN LIBRARY

 DEN HAAG 
THE NETHERLANDS 

ARTISTS BOOKS , PHOTOBOOKS  & CATALOGUES COLLECTION

EXHIBITIONS / LECTURES



Van: Kuypers, Wim  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:01 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Blijf asjeblieft Lustwarande. 

Lustwarande is afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een zeer waardevol fenomeen. Ik zie er naar uit dit nog 
jarenlang te zien groeien en te kunnen beleven. 

Wim Kuypers , Bakel 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Blijf asjeblieft Lustwarande.
Datum:



Van: Gea Karhof 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Steunbetuiging
Datum: 08.09.2020 14:25:44 (+0200)

Waarom wat goed is moedwillig verwijderen?
Enige tijd geleden vanuit Edam hier speciaal naartoe gereisd om de beelden in hun prachtige omgeving te 
bekijken. Misschien is er even geen geld voor nieuwe opdrachten of aankopen maar behoud dan in ieder 
geval wat er nu is. Ik zag geen suppoosten rondlopen en mensen enorm genieten. Juist in deze tijd 
waarin veel binnenactiviteiten wegvallen is de Warande coronaproof en voor iedereen toegankelijk.
Een vraag: worden de subsidies op sport en met name voetbal ook teruggedraaid?

Er moeten wellicht keuzes gemaakt worden maar dit is een onjuiste.

Mvg Gea Karhof
Beeldend kunstenaar

Edam

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: 
Datum:

Van: Hans Ansems  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 14:29

Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: 

Lustwarande mooiste openluchtmuseum van Tilburg!

Liefs, Hansiemanzie 

Tilburg

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van: Willem Rueb 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: !
Datum: 08.09.2020 14:42:59 (+0000)

Lustwarande in Tilburg is een internationaal gewaardeerd platform voor sculptuur.

Een enorm podium aan hoogwaardige kunst dient te worden gekoesterd en niet 
weggemoffeld!

Willem Rueb
Galeriehouder en kunsthandelaar

RUEB MODERN AND CONTEMPORARY ART

 Amsterdam



Van: chello Frans Oomen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: LUSTWARANDE MOET BLIJVEN!
Datum: 08.09.2020 17:45:25 (+0200)



Van: Mieke Pijnenburg 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp:
Datum: 08.09.2020 20:51:54 (+0200)

De lustwarande moet blijven. 

Mieke Pijnenburg  Tilburg. 



Van: Marieke van Schijndel  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 20:57
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Waar in het Zuiden van Nederland kun je  wandelen en onder de bescherming van de schitterende bomen 
actuele kunst ontdekken van internationale allure, die betekenis geeft aan je dagelijks leven ? Bij Lustwarande 
in Tilburg ! Dat is onze zuurstof ! 

Daarom werk ikzelf niet meer in de kunstwereld, omdat ik het zat ben om als hoogwaardige kunst 
professionals door bepalende besluitvormers niet financieel op waarde te worden geschat voor onze 
samenleving, lokaal, regionaal en (inter)nationaal, zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld juristen en 
economen. Dit gaat om onze identiteit als mens, ons culturele besef. Daar sta ik voor.

Marieke van Schijndel, Eindhoven
Oud hoofd Kunstzaken Rabokunstcollectie
Oud bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Brabant

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: Lily van der Stokker 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande
Datum: 10.09.2020 16:58:55 (+0200)

Beste Lustwarande,
Ik vind het een grote vergissing van de gemeente geen subsidie meer te verstrekken 
aan een van de mooiste tentoonstellingen die elk jaar te zien is in de zomer in het 
zuiden van het land. De beelden die getoond worden, zijn altijd opwindend en van een 
grote kwaliteit. Ik heb me elk jaar weer verheugd op elke tentoonstelling, en ik zou 
het een groot  verlies vinden voor het aanbod van moderne kunst in Nederland.
De lustwarande  moet echt blijven!

Met vriendelijke groet,
Kunstenaar en frequent bezoeker.
Lily van der Stokker, Amsterdam



Van: Mieke Smulders  
Verzonden: donderdag 10 september 2020 21:24
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Ben geen vaste bezoeker, maar de Lustwarande heeft me al vaak verrast. Het is een van die dingen die Tilburg 
echt bijzonder maken. Zou doodzonde zijn als het verdwijnt.

Mieke Smulders, Tilburg

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:

Van: Hanny  
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 09:55

Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Met leerlingen van het Mill-Hillcollege was de lustwarande een prachtig doel met veel verrassende kunst 
op deze fantastische lokatie, een stukje geschiedenis over de plek en de verwondering bij leerlingen. 
Jammer als dit er niet meer zal zijn. 

Hanny van de Ven, voormalig docent kunst /ckv/ tekenen, Tilburg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van: Sandra Pham  
Verzonden: zondag 13 september 2020 11:45
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Re: Mijn beste herinnering

O nee, 

Dan weet ik niet hoe het heet, maar het is dat zwarte gebouw waar ook op staat dat de Warande moet 
blijven!

Sandra Pham  
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 22:10
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Re: Mijn beste herinnering
De zwarte steen denk ik!
Op vr 11 sep. 2020 21:34 schreef Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>:

Beste Sandra,

Bedoel je Grotto het paviljoen, de zwarte steen van Anish Kapoor of de zwarte muur van Idris Khan die 
midden op een pad stond?
Grappig, zo’n raadsel.
 Hartelijke groet,  
Chris Driessen

Van: Sandra Pham  
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 16:41
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Mijn beste herinnering
Mijn beste herinnering is dat ik door het bos liep en tot de ontdekking kwam dat er een uniek zwart blok 
midden in het bos stond. Daarnaast heb ik me altijd over andere werken in het bos verwonderd. 

Met vriendelijke groeten,
Sandra Pham, Tilburg

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Mijn beste herinnering
Datum:



Van: navitimer 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: #lustwarandemoetblijven
Datum: 11.09.2020 17:29:44 (+0200)
Bijlagen: IMG_20190707_140216_499.jpg (1 pagina)

Ik woon in Tilburg en de Lustwarande is voor altijd weer een lust voor het oog. Mag niet verdwijnen!! 

Groet, 

Michiel.  

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 





Van: Alice van Oirschot 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: lustwarande moet blijven
Datum: 12.09.2020 09:26:42 (+0200)

Beste organisatie, 

Afgelopen vrijdag zag ik het bericht dat de subsidie gaat verdwijnen en daarmee ook de 
Lustwarande. 
Hierbij laat ik weten dat ik het verdwijnen van de Lustwarande echt een gemis zou vinden 
voor Tilburg. 

Ik krijg er eenzelfde gevoel bij als bij de beeldentuin in Kröller-Müller: hoe is de combinatie 
kunst / natuur: en dat in het oude mooie park Warande! 
Ook voor kinderen zo’n laagdrempelige manier om met kunst in contact te komen! 

Ik hoop dat jullie het besluit teruggedraaid krijgen. 

A. van Oirschot, Tilburg. 



Van: Jasper van den Heuvel 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp:
Datum: 13.09.2020 11:41:18 (+0200)
Bijlagen: 20160907_122135.jpg (1 pagina)





Van: Jinke Klink 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 13.09.2020 12:20:12 (+0200)

Jinke klink, Tilburg

Groet, Jinke 



Van: Rene Klerks 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: lustwarandemoetblijven
Datum: 14.09.2020 13:36:19 (+0200)
Bijlagen: lustwarande 2008.JPG (1 pagina)

Beste mensen van Lustwarande, 

Wat ontzettend jammer dat dit nodig is. En wat een onbegrijpelijk besluit van vooral Tilburg. 

Net als jullie snap ik absoluut niets van dit besluit. Lustwarande heeft werkelijk alleen maar positieve 
kanten. Het brengt recreatie en kunst samen. Het biedt iedereen die dat wil tijdens een lekker wandeling 
door de prachtige Warande de gelegenheid een uitstapje te maken uit het leven van alledag. 
Laagdrempelig, toegankelijk, open, leuk, makkelijk, soms zelfs stom, voor alle leeftijden, afkomsten, 
achtergronden, interessen, redenen. En dat allemaal buiten - hoezo klimaat.  

Ik kan me niet voorstellen, dat een stad die zo ontzettend aan haar imago werkt, en die zo ontzettend 
positief aan het veranderen is, niet alles op alles zet om dit pareltje, deze vooruitgeschoven post van 
waar Tilburg nu voor staat, in volle glorie ruimte te behouden.

Wij hebben talloze prachtige herinneren. We wonen dichtbij de Warande en we hebben onze dochters, 
vakantiekinderen, vrienden,altijd met heel veel plezier meegenomen naar de edities. 

Het plaatje toont onze dochter, bij een van de werken van Lustwarande 2008. Het stond midden in De 
Warande en had zo'n beetje alles wat een kunstwerk buiten zou moeten hebben. Ze vond het geweldig, 
onze andere dichter en wij ook. Ik heb er de mooiste plaatjes en films kunnen schieten. En dat allemaal 
in de buurt, in ons eigen Tilburg. Wow. 

Wij wensen iedereen alle succes met deze actie. Als wij, niet meer en niet minder dan inwoners van 
Tilburg , meer kunnen doen, laat dat dan weten. 

groeten, 
Marieke Wieringa en Rene Klerks 

 
Tilburg 





Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:

Van: Paddy de Bruijn  
Verzonden: maandag 14 september 2020 15:03

Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Onbegrijpelijk! Hierbij mijn tekstbijdrage:

‘Lustwarande is een podium waarop de grote kunstenaars van de toekomst nu al zichtbaar gemaakt 
worden. Een kunstplatform dat nationaal en internationaal zó veel kwaliteit in zich draagt, dat moet 
gewoon blijven bestaan.’

Groetjes en hou vol!

Liefs,
Paddy de Bruijn, Maria Hoop

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van: Jasper van den Heuvel  
Verzonden: maandag 14 september 2020 17:22
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Re:

Hi,
Dat is Tilburg.

gr
Jasper

Op zo 13 sep. 2020 om 15:41 schreef Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>:

Beste Jasper,
Veel dank voor deze mooie foto.
Mag ik vragen wat je woonplaats is? Dan posten we dat erbij.
Hartelijke groet,
Chris Driessen

Van: Jasper van den Heuvel  
Verzonden: zondag 13 september 2020 11:41
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: foto

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Re:
Datum:



Van: Rob  
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 10:47 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande leert 

Wij willen dat Lustwarande terug blijft komen naar ons bos! 

Groetjes Ellie Loes Anke en Rob uit Tilburg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwaranda leert
Datum:



Van: Roos Holleman 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Steunbetuiging Lustwarande moet blijven!
Datum: 15.09.2020 19:27:36 (+0200)

Often the best adventures start in your own backyard.

I have grown up living next to the Warande. On any ordinary day this was a place where i could play out 
my fantasies, but ever since the first editions of the Lustwarande it’s magic became solidified and 
significant to me and those who wander through it. We look forward to be surprised by otherworldly 
sculptures and works of art that tilt our ordinary day a little upside down. 
Although I have not lived in Tilburg for many years now, i always pay a visit to the Lustwarande, to be 
wowed and inspired. Wandering around I always feel like i’m tripping but feel simultaneously connected 
to the artworld at large and my chilhood home. For me, it always succeeds to surpass the most surreal 
exhibitions and experiences of the year. Tilburg, please take care of this precious cultural jewel! (Give us 
deserters something to come back for!)

Sincerely, 

Roos Holleman / Artist, Copenhagen. (Tilburg 1989)

Sent from my iPhone



Van: Jolie Hakkert <  
Verzonden: woensdag 16 september 2020 13:34 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

wat ben ik geschrokken !!! 
één van miujn meest favoriete uitstapjes, waar ik al jarenlang van geniet..... 

Lustwarande moet blijven …. 

De afgelopen jaren was ik –samen met mijn echtgenoot- een regelmatige bezoeker van de Oude Warande. Ik 
verbleef er in een leuk hotel, aan de rand van het bos. 
Een paar dagen kijken naar de beelden. En nog een dagje naar de Pont. 
Daar waar anderen naar verre landen trekken om wellicht nieuwe energie op te doen, was voor mij deze kunst 
manifestatie dé plek om mij te laten verwonderen, verbazen, verrassen en emotioneren … door de beeldende 
kunst. 
Ik herinner me zo veel dat het niet te doen is om een hoogtepunt te noemen. 
Er zijn door mij talloze korte filmpjes gemaakt en op you tube geplaatst. 
Van elk bezoek maakte ik verslagjes op mijn facebook pagina, met fotos . 
Ik maakte zoveel mogelijk reclame in mijn kennissenkring. Dit moet je meemaken. 

Het park / bos, de sfeer, de mooie locatie. Tussendoor even iets lekkers en uitrusten bij Grotto . 
Met onbekenden samen op de kaart kijken: waar zijn jullie al geweest …. . 
Momenten vol plezier ook. Ha, dat kleine volkje dat in de bomen huist, eindelijk gevonden. 
Meeleven met dat ontroerende bronzen beeld van de egel achter een winkelwagentje vol zakken rommel …. . 
En gaan staan luisteren, midden op het pad. Fietsers stappen af, wat valt hier te beleven: 
sssttt …. . er kruipen slakken rond. 
Ik vergeet weinig, r zit nog veel in mijn hoofd en herinnering, want er was zoveel indrukwekkends. 

En jaren geleden alweer, schreef ik een stukje, vanwege The Right Path , van Miroslaw Batka : 
Mijn angst overwonnen in een kunstwerk. Want dat was ook zo! 

Alsjeblieft: Gun iedereen dat soort ervaringen, laat ons blijven verwonderen, dat maakt sterker, juist in deze tijd. 

https://youtu.be/kbF0FNrwqsQ 
en een link naar één van mijn filmpjes.... 

veel succes met de aktie 

Jolie Hakkert , Schiedam 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:
Bijlagen: Lustwarande moet blijven.docx (1 pagina)



Lustwarande moet blijven….  

 

De afgelopen jaren was ik –samen met mijn echtgenoot- een regelmatige bezoeker van de 
Oude Warande. Ik verbleef er in een leuk hotel, aan de rand van het bos.  

Een paar dagen kijken naar de beelden. En nog een dagje naar de Pont. 

Daar waar anderen naar verre landen trekken om wellicht nieuwe energie op te doen, was voor 
mij deze kunst manifestatie dé plek om mij te laten verwonderen, verbazen, verrassen en 
emotioneren…  door de beeldende kunst.  

Ik herinner me zo veel dat het niet te doen is om een hoogtepunt te noemen. 

Er zijn door mij talloze korte filmpjes gemaakt en op you tube geplaatst.  

Van elk bezoek maakte ik verslagjes op mijn facebook pagina, met fotos.  

Ik maakte zoveel mogelijk reclame in mijn kennissenkring. Dit moet je meemaken.  

 

Het park / bos, de sfeer, de mooie locatie. Tussendoor even iets lekkers en uitrusten bij Grotto.  

Met onbekenden samen op de kaart kijken: waar zijn jullie al geweest…..  

Momenten vol plezier ook. Ha, dat kleine volkje dat in de bomen huist, eindelijk gevonden.  

Meeleven met dat ontroerende bronzen beeld van de egel achter een winkelwagentje vol zakken 
rommel…..  

En gaan staan luisteren, midden op het pad. Fietsers stappen af, wat valt hier te beleven:  

sssttt….. er kruipen slakken rond.  

Ik vergeet weinig, r zit nog veel in mijn hoofd en herinnering, want er was zoveel 
indrukwekkends.  

 En jaren geleden alweer, schreef ik een stukje, vanwege The Right Path, van Miroslaw Batka:  

Mijn angst overwonnen in een kunstwerk.  Want dat was ook zo! 

 

Alsjeblieft: Gun iedereen dat soort ervaringen, laat ons blijven verwonderen, dat maakt sterker, 
juist in deze tijd.  

 

Jolie Hakkert, Schiedam  



Van: rik verhalle  
Verzonden: donderdag 17 september 2020 09:25
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande

Hoi Lustwarande,

Ik heb Lustwarande altijd als de magische ontdekking van Tilburg gezien. Een prachtige 
manier om de textielstad op een mooie en pure manier in het groen te ontdekken. Waar de stad 
misschien vaak bekend staat om de kermis en om Roy Donders is Lustwarande een 
hoogtepunt van een andere orde. De kermis is fantastisch maar ook juist omdat het met 
initiatieven als lustwarande in een mooie balans staat. Een unieke kans ook om het groen van 
Tilburg te ontdekken en een kunstminnend publiek aan te trekken.

Mijn meest favoriete herinnering is door het bos lopen en steeds weer nieuwe kunst 
ontdekken. Zoals die keer dat ik toch echt iets hoorde en ik schichtig om me heen keek. Het 
was een geluidsinstallatie waar ik enorm van onder de indruk was. 

Veel sterkte.
Groeten,
Rik Verhalle, Eindhoven

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande
Datum:



Van: Martin  
Verzonden: zondag 20 september 2020 12:52 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

Hi, 

Lustwarande betekent voor ons;   1 t/m 6. 
1. Telkens weer een uitdaging 
2. Troost in moeilijke tijden 
3. Interactief 
4. Een genot om naar te kijken 
5. Nodigt uit tot zelfexpressie 
6. Je moet er wel wat voor over hebben 

Veel succes met jullie strijd om deze exposities overeind te blijven houden! 

groetjes, 

Martin en Jenny   de Rooij 
Hapert 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:
Bijlagen: 1. Telkens weer een uitdaging..JPG (1 pagina), 2. Troost in moeilijke tijden.jpg (1 

pagina), 3. Interactief.JPG (1 pagina), 4. een genot om naar te kijken.JPG (1 
pagina), 5. nodigt uit tot zelfexpressie.jpg (1 pagina), 6. je moet er wel wat voor 
over hebben!.JPG (1 pagina)















Van: Saskia van Mil 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 22.09.2020 12:18:02 (+0000)

Geachte... 

Laat de Lustwarande bestaan, t mooie sterrenbos  
samengebracht met kunst is zoiets unieks. 
En wat wordt daar van genoten, zowel voor kunstliefhebbers als mensen die juist niet zo veel met kunst 
hebben. Juist die mensen krIjgen een positieve 
intresse, en maken kennis met kunst. 
En dan nog niet gesproken over de jeugd, diverse scholen bezoeken  de Lustwarande elk jaar met 
klassen, hoe mooi om dit de jeugd mee te geven. 
Zo bijzonders mag niet verloren gaan, 

Vriendelijke groet, 

Saskia

Outlook voor Android downloaden



Van: Adrian Silvestri 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: herinnering aan het concert Lee Mingwei Brief encounter 
Datum: 23.09.2020 10:56:54 (+0200)

Hallo Chris en Heidi  

Hier stuur ik jullie een photo van één van vele mooie herinnering uit de LUSTWARANDE: 

De Sohn van Lee Mingwei liet mij plaats nemen op de stoel bij het piano om het concert 'Song Forest’ te 
luistern  
Het was fascinerend mooi om in het park een live pianoconcert te horen. Prachtig. 

De LUSTWARANDE moet blijven! 

groet 

Adrian Silvestri

—————————————
gebr. silvestri
—————————————

amsterdam
—————————————

—————————————



Van: Adrian Silvestri 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Mooie herinneringen : LUSTWARANDE moet blijven!
Datum: 23.09.2020 12:20:58 (+0200)

Mooie herinneringen :  

2000 :  De schommel van Ann Veronica Janssens - Onze moeder was op bezoek in Nederland en wij 
hadden een prachtige dag op de Oude Warande.  

2004 :  Rob Birza - Met bezoek uit Londen hadden een veel plezier tijden de expositie in de Oude 
Warande.  



2008 : Eee geweldige ontdekking was het werk van Ham Jin  



2011 : RAW : De mooi blauwe mist van Camila Sposati op de opening van RAW 

2011 : RAW : De figuren van Urs Fischer door de hele Warande waren een plezier om te ontdekken  



2011 : Op een regenachtige dag dwalend door het bos en schuilen bij het werk van Sandro Setola 

en niet te vergeten 2018 : Brief Encounter van Thorsten Brinkmann … 



en steeds weer het ontdekken van de spiegeling / transparantie van GROTTO  

zo kan ik doorgaan, maar heb niet altijd een photo ervan …  

LUSTWARANDE moet blijven ! …  

groet 

Adrian Silvestri

—————————————



gebr. silvestri



Van: Petra Reijnen  
Verzonden: donderdag 24 september 2020 09:11
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Waarom stoppen met iets dat werkt? Lustwarande zet Tilburg internationaal op de kaart als vernieuwende, 
eigenzinnige parkexpositie. Zeker in deze coronatijden een veilige manier om toch van kunst te genieten. Ik 
kom er al jaren, en ben elke weer geraakt door de inspirerende werken van bekende en nieuwe kunstenaars. 
Plus: bezoekers doen meestal ook de stad aan. Iets wat alleen maar toe te juichen is met het oog op 
toerismespreiding en het bieden van extra omzetkansen voor de dit jaar zwaar getroffen horeca.
Lustwarande maakt Tilburg aantrekkelijker!

Petra Reijnen, Delft

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: Ria Kuijpers 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Kunstwerk
Datum: 24.09.2020 19:11:12 (+0200)

Ik raakte niet uitgekeken op onderstaande kunstwerk. Inspirerend, speels, als het kon 
liep ik vanuit huis naar de Warande om er van te smullen. Ik heb zo genoten. Was vol 
verwachting van de komende editie, die moet er echt komen!!!
Ria Kuijpers

Tilburg

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Van: PaCS  
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 16:33 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: Lustwarande moet blijven 

Met vriendelijke groeten, 
Joep Simons 
PaCS , Tilburg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Lustwarande moet blijven
Datum:



Van: Fred. Fransen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Datum: 26.09.2020 17:58:14 (+0200)

Wij kwamen keer op keer naar Tilburg om de verrassende beelden te zien in een historisch park. We 
raakten geïnspireerd. We maakten foto’s. We deelden ze met onze vrienden. Ga naar Tilburg. Ga naar De 
Pont, maar ga zeker nar De Lustwarande! 

Fred.Fransen 
Eindhoven 

 
 



Van: Dorri Eijsermans 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Anne Wenzel - Under Construction
Datum: 26.09.2020 21:38:39 (+0200)

Verstuurd vanaf mijn iPad 



Van: Dorri Eijsermans 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Lustwarande must stay!
Datum: 27.09.2020 13:23:26 (+0200)
Bijlagen: IMG_7877-2.jpg (1 pagina)

Sinds 2015 ga ik naar de exposities in De Oude Warande, meestal met mijn broer en zus. Het is een traditie geworden. 
Een bijzondere expo in de open lucht, dat maakt het heel speciaal. 

Bijgaande foto: 
Lustwarande 2017: Disruption – Remapping Nature
Martin Schwenk – Expansion H 75

Lustwarande moet blijven! AUB 
Dorri Eijsermans 
Tilburg 





Van: Martha Beesems 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: Moet blijven
Datum: 27.09.2020 19:15:28 (+0200)

Lustwarande 
een lust om te bezoeken
een inspiratiebron
en een goede plek om Iedereen mee naar toe te nemen.

We zijn het evenement op het Bels lijntje al kwijt
Please laat Tilburg  nog een beetje cultuurstad blijven.



De foto hierboven kan mischien niet iedereen herkennen als deel van lustwarande. 
Het is een klein stukje van een grote stenen plaat met letters van hetzelfde jaar als de 



twee erboven.

Martha 



Van: marieke van halen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp:
Datum: 28.09.2020 19:02:19 (+0000)

Lustwarande is voor mij kunst, buiten en familie. Drie heel belangrijke dingen in mijn leven!  
Laat deze combinatie blijven ﾛ ?\u-8625 ?ﾛ ?\u-8197 ? 

Marieke van halen, nijmegen  

Outlook for Android downloaden 



Van: Inge Koenen 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: De Lustwarande moet blijven!
Datum: 29.09.2020 18:28:02 (+0200)

Beste mensen van de Lustwarande, 

Graag stuur ik deze foto in op.  
Icia straalt hier als een jong blij meisje op een van de courgettes van Sarah Lucas. 
De Lustwarande is een plek van ontmoeten. In dit geval met een bekende die ik al een tijdje niet had 
gezien, Icia uit Doorwerth (bij Arnhem). We verheugden ons al op de volgende editie. 

In de Lustwarande kun je een persoonlijke relatie aangaan met een kunstwerk. Van alle kanten bekijken, 
vastpakken, er op klimmen. Keer op keer kwam ik terug, met verschillende vrienden uit allerlei delen van 
Nederland en ook uit België. 
Maar misschien nog belangrijker: dit is een plek waar ook mensen die niet bekend zijn met kunst, ermee 
in aanraking komen terwijl ze hun hond uitlaten of gewoon een wandeling maken. Studenten van de 
universiteit, maar ook iedere Tilburger die hier gewoon even de drukte van de stad achter zich wil laten. 
Ze treffen in deze schitterende omgeving raadselachtige ‘voorwerpen' en in hun verbazing en toch vaak 
open blik gaan ze met elkaar en gerichte bezoekers in gesprek. Vaker zocht ik met voor mij vreemden 
naar een volgend kunstwerk om te ontdekken! Als echte spoorzoekers, aan de hand van het papieren 
gidsje. Met goede gesprekken en ruimte voor verwondering en begrip. Dit zal ik vreselijk missen.  

Ik was er zo trots op dat dit gewoon in mijn stad te vinden is: een afwisseling van de meest 
uiteenlopende kunstwerken van belangrijke internationale kunstenaars, hier om de hoek. Zo’n belangrijke 
brug tussen kunstliefhebbers en parkbezoekers bij wie een kiem ontstaat van interesse in hedendaagse 
kunst. 

Wat een verarming voor Tilburg dat de subsidie wordt ingetrokken.  
De Lustwarande moet écht blijven!  

Inge Koenen uit Tilburg 
Met Icia uit Doorwerth (bij Arnhem) 



Van: Wilma Hostnet  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 20:04 
Aan: Lustwarande < lustwarandemoetblijven@lustwarande.org > 
Onderwerp: 2019 lustwarande 

De lustwarande in 2019. Driemaal bezocht, met vriendin en met de kleinkinderen. Steeds verassend. De 
kinderen vonden het ook heel leuk. 

Wilma de Werk, Tilburg 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: 2019 lustwarande
Datum:



Van: Peter Heine 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: mijn bijdrage
Datum: 29.09.2020 21:32:11 (+0200)
Bijlagen: najaar 2011 006.jpg (1 pagina)

Succes!

-- 
Met vriendelijke groet,

Peter Heine, Tilburg 





Van: Frans Haan 
Aan: Lustwarande <lustwarandemoetblijven@lustwarande.org>
Onderwerp: nog 24 minuten 
Datum: 30.09.2020 21:37:19 (+0000)

Al jaren komen wij vanuit Enschede, verblijven op de nivon camping in Oosterhout, gaan uit eten in Tilburg, 
drinken wat in die kunstgrot en zouden zonder Lustwarande al die keren niet in Brabant zijn geweest. 
Er zijn daar ook spontane encounters te vinden… 

Frans Haan & Hanneke Klein Wassink uit Enschede 
. 






