
DEEL JOUW VERHAAL OVER HET KANAAL

Zaterdag 26 juni: inspiratiebijeenkomst over 

kunstproject Dat Wat Blijft

Dompel je onder in de wereld van de Zuid-Willemsvaart 
Deel ook jouw onvergetelijke verhaal over het kanaal

*  Woon of werk je aan de Zuid-Willemsvaart in Brabant, Limburg of 
België? Of deed je dat in het verleden? Dan heb je vast een 
onvergetelijk verhaal over het kanaal.
*  Doe mee aan het bijzondere kunstproject Dat Wat Blijft. Een reizende 
expositie op een binnenvaartschip dat van Den Bosch tot aan Luik 
vaart en in oktober 2021 Weert aandoet. 
*  Tijdens een gratis inspiratiebijeenkomst in Weert op zaterdag 26 juni 
hoor je meer over het project en kun je ook jouw 
kanaalverhaal delen.

Gratis bijeenkomst Dat Wat Blijft!
Wanneer: zaterdag 26 juni van 11:00 tot 13:00 uur en 
van 15:00 tot 17:00 uur
Waar: Bibliocenter, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert 
Aanmelden: Uiterlijk 23 juni via info@puckworks.nl  
of bel 0495 53 19 20
Welkom! Maar wees er snel bij, want er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. We houden ons uiteraard aan de 
coronarichtlijnen van het RIVM.

Tijdens deze informele bijeenkomst nemen initiatiefnemer/kunstenaar 
Monique Broekman en kunsthistoricus Alexandra van Dongen 
je mee in de wereld van Dat Wat Blijft. 
Ze delen een aantal mooie en markante verhalen van 
(oud)kanaalbewoners. Drs. Theo Schers, werkzaam bij het stadsarchief 
Weert, vertelt bijzonderheden over de geschiedenis van het kanaal in 
Weert. Kanaaldichter Rick Terwindt zal live gedichten maken, 
geïnspireerd op de kanaalverhalen die het publiek inbrengt. 
Patricia van der Lugt, tentoonstellingsmaker bij Museum W is aanwezig 
om meer achtergrondinformatie over het project te geven.

Maar de 
inspiratiebijeenkomst 

draait ook om jou 
en dat wat jij wilt delen: 

een object, een verhaal, 
een ervaring, een 

herinnering, verbonden 
met het kanaal. 



Deel jouw kanaalverhaal 
In juni is in het Bibliocenter de ‘Dat Wat Blijft-kanaalkast’ te zien. Een 
bijzondere kast met filmpjes en objecten die verbonden zijn aan het 
kanaal. Je kunt jouw onvergetelijke verhaal, lied of gedicht – persoon-
lijk of historisch – over  de Zuid-Willemsvaart posten in de 
brievenbus van deze kanaalkast. Dat kun je doen aan de hand van een 
foto, een object of een herinnering. 
Alle inzendingen worden in oktober 2021 geëxposeerd op het binnen-
vaartschip. Een aantal verhalen wordt zelfs verfilmd. De inzenders van 
deze verhalen krijgen een persoonlijk kunstwerk van Monique Broekman 
cadeau! 

Heb je geen tijd om op 26 juni naar de 
bijeenkomst te komen of geen gelegenheid 
om de kanaalkast in het Bibliocenter te 
bezoeken? Niet erg! Mail dan uiterlijk 
30 augustus 2021 je verhaal 
naar: info@puckworks.nl
*  Kom langs, live of digitaal, en doe mee. 
Je bijdrage is van harte welkom en wordt 
onderdeel van een reizende tentoonstelling 
op het binnenvaartschip De Oostenwind.
*  Vertel het door. Samen bouwen we aan een 
nieuwe, persoonlijke geschiedenis van het 
122 km lange kanaal. 
*  Meer informatie over het project 
Dat Wat Blijft en alle activiteiten? Kijk op www.museumw.nl en of 
www.moniquebroekman.nl/project/dat-wat-blijft.

Dat Wat Blijft  is een multidisciplinair kunstproject van beeldend 
kunstenaar Monique Broekman, in samenwerking met gastcurator en 
kunsthistoricus Alexandra van Dongen, filmer Esgo Klein, meubelmaker 
en tentoonstellingsbouwer Jan van Hees en productieleider Heleen 
Moors. Stichting Puckworks is opdrachtgever van Dat Wat Blijft. 
In Weert werken we samen met Museum W, het gemeentelijk museum 
aan de Markt/Meikoel.


