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Naast een gezond lichaam, nu ook
een gezonde geest in De Kalkwijck
LOUIS VAN KELCKHOVEN

HOOGEZAND Een gezonde geest in
een al even gezond lichaam. Daar-
voor kunnen inwoners van Hooge-
zand-Sappemeer terecht in sport-
centrum De Kalkwijck.

Vandaag worden met een feestelijke
bijeenkomst in De Kalkwijck aan de
Nieuweweg de nieuwe leslokalen
van Kunstencentrum Kielzog ge-
opend.

De afdelingen beeldende kunst,
dans en theater waren tot de zomer
gevestigd aan de Thorbeckelaan in
Hoogezand. Dat gebouw was sinds
1997 bij het Kunstencentrum in ge-
bruik, maar verdwijnt door de aan-
staande wijkvernieuwing. ,,Boven-
dien was het gebouw ook helemaal
op’’, zegt Jos Boerjan, coördinator
beeldende kunst.

Met docent tekenen en schilderen
Alida Everts, legde Boerjan gister-
middag de laatste hand aan de in-
richting van de nieuwe leslokalen.
,,Tekenen, schilderen, druktechniek,
boetseren, keramiek, kunst en tech-
niek – hoe werkt iets – en houtbe-
werking’’, somt Boerjan het aanbod
op. In het puntje van de voormalige
sportzaal is ruimte voor multime-
dia, het zogeheten E-lab.

In de kantine van de Europahal,
die ook in de toekomst nog als zoda-
nig gebruikt kan worden, wordt de
laatste hand gelegd aan de vloer

voor dans- en theateronderwijs.
Voor de danstalenten zijn een spie-
gelwand en een barres, voor de rek-
en strekoefeningen, geplaatst.

Zo’n 150 cursisten, kinderen en
volwassenen, komen straks weke-
lijks in De Kalkwijck over de vloer,
schoolgroepen, een groeimarkt, niet
meegerekend.

De gemeente Hoogezand-Sappe-
meer stelde voor de verbouwing
60.000 euro beschikbaar. Voor dat
geld zijn een wand en een grote was-
bak geplaatst, ovens neergezet om
de keramiek te bakken, is de stroom-
bekabeling vernieuwd en is er nieu-
we verlichting aangelegd.

Hoofd Kunstencentrum Coen van
Meerten zei eerder al sport en kunst-
onderwijs een uitstekende combi-
natie te vinden. Boerjan bewijst zijn
gelijk: hij nam voor het eerst zijn
zwembroek mee naar het werk.

‘Kunstonderwijs
en sport vormen
een uitstekende
combinatie’

Alida Everts zoekt ruimte voor materialen in de kasten van de dependance van Kunstencentrum Kielzog. FOTO JAN KANNING


