
Lustwarande

Van: Willem van der Staak <wvanderstaak@hetnet.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:21

Aan: Lustwarande
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Verstuurd vanaf mijn iPad



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

acvankaam < acvankaam@ hetnet.nl >

woensdag 2 september 2020 11:35

Lustwarande

Lustwarande moet blijven

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!
lk wens jullie veel doorzettingsvermogen toe om dit voor onze stad te behouden.
Vriendelijke groet,
Toon van Kaam



Lustwarande

Van: Volver Studio <info@volverstudio.com>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:21

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

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. lk heb er bijzonder goede herinneringen aan en ik weet zeker dat het moet

blijven.

Ciao,

drs. Crip Theeuwes

Volver Studlo
F-rans Mannaertsstraat 14 G

5046 AK Tilburg
a6-229 465 30
wi.iw . voive rs ouridar:aclemy . ni



Lustwarande

Van: Ronald Peeters <ronald.peeters@ziggo.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:44

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarandemoetblijven
Bijlagen: Lustwarande Fransje Killaars_3-10-2004-foto Ronald Peeters.JPG

Deze foto uit 2004 mag in het kader van jullie actie lustwarandemoetblijven gepubliceerd worden onder vermelding

van: Foto Ronald Peeters.

Groet,
Ronald Peeters



Lustwarande

Van: eelco roovers <eelcoroovers@gmail.com>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:51

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Over Leven

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

Al 20 jaar zeker is de Lustwarande onderdeelvan mijn leven.
lk 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



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Angelique Venmans < angeliquevenmans@hotmail.com >

woensdag 2 september 202011:55
Lustwarande

Lustwarande moet blijven



Zou erg jamrner zijn als dit er niet meer l<omt

Outlook voor,{ndroid downloaden



Lustwarande

Van: nautajanssens <sh740278-t@telfort.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 13:23

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

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 - Wezellaan 19, 1216 EA Hilversum



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Nicole van Nunen <niekjel 6@hotmail.com>
woensdag 2 september 2020 13:29

Lustwarande
Herinnering
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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)



Lustwarande

Van: Ruud van Esch <rudeless@gmail.com>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 18:43

Aan: Lustwarande
Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Bijlagen: _20200902_183730.JPG; IMG_20190804_123639_s29jpg

Elk jaar weer genieten van een speurtocht naar kunst



Lustwarande

Van: Peter Krijnen <Daantjekrijnen@ziggo.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 20:50

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Lustwaranda moet zeker blijven I Schande dat dit prachtige projekt de nek wordt omgedraaid! lk 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. lk 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

Verstuurd vanaf mijn iPad



Lustwarande

Van: wiebo van mulligen <w.vanmulligen@online.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 20:55

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven: lT'S NOT THE LAND THAT KILLS A FISH lT'S THE AIR

Bijlagen: lt's the air! 200x83x5 cm Print op sticker op deurpaneel 2O15jpg

'IT'S NOT THE LAND THAT KILLS A FISH, IT'S THE AIR !

DIT CITAAT VAN DE SQUAW van CHIEF SEATTLE was ooit in een SEQUOIA gebeiteld
in het bosrijke gebied aan de WESTCOAST dat nu Washington State heet, waarvan de hoofdstad Seattle
vernoemd is naar deze grote lndiaanse leider. De blanke goudzoekers en avonturiers
die het gebied koloniseerden konden niet omgaan met deze poetische taal en de indianen
werden met gemak van hun paardjes geschoten! Het was vuurwapens tegen prjl en boog.
Bij de vernietiging van de cultuur van de lndianen werden ook deze eeuwenoude bomen door
blanke pioneers lukraak omgezaagd en in mootjes gehakt, vertimmerd en verbrand.

Nu met LUSTWARANDE onze eigen Tilburgse CULTUUR bedreigd wordt in haar bestaan
draag ik deze tekst op aan de FOUNDATION FUNDAMENï, met name HEIDI en CHRIS
die ik alvanaf 1995 ken als de drijvende krachten van Fundament.

Dit paneel ( zie bijlage) biedt ik voor de symbolische prijs van 1 eurocent aan als publieke ondersteuning
van
LUSTWARANDE ! Deze print was onlangs nog te zien bij de Benefiet- tentoonstelling van ParkO13
Tilburg,
die door 1000 bezoekers bekeken is.

lT'S THE AIR (Tekst en beeld 2018)
De tekst is geprint op een groot stickervel en op een deurpaneel geplakt van t 200 x 83 x 5 cm.

Wiebo van Mulligen, kunstenaar, initiatiefnemer, deelnemer, bestuurder en kwartiermaker te Tilburg
vanaf 1 986)
Stichting I (i-BURO: initiatief, bestuur en uitvoering kunstprojecten)
Vereniging KUNSTWERK (deelnemer en bestuurslid)
Stichting SUPERSTEDEKE (wonen en werken voor KUNSTENAARS plus 25 jaar betaalbaar
Kwartier van Foundation Fundament: HIEP HIEP HOERA!)

SAMEN MAKEN WIJ ONS STERK VOOR HET BEHOUD VAN VRIJHEID VAN DENKEN EN ONZE
ZELFGEMAAKTE CULTUUR
LUSTWARANDE - ÏILBURY.THINK GLOBAL - ACT LOCAL. FREE THE PEOPLE - ART MAKES THE
DIFFERENCE -
YOU MAKE THE CHANGE!



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Coby Van Tilborg < coby.vantil borg @ gmail.com >

woensdag 2 september 2020 21:33

Lustwarande

Lustwarande moet blijven



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

hero{zero < hero4zero@zig go.n I >

woensdag 2 september 2020 21:42

Lustwarande

IMG_0068jp9
I M G_0068 j p g; tMG _20 17 0903_1 sOB s0 j pg; I M G_1 00s.J PG

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

Verzonden van mijn Redmi Note 3



Lustwarande

Van: Joam <joamdestoppelaar@gmail.com>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 23:36

Aan: Lustwarande
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

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Lustwarande

Van: m L <mariaen@live.nl>

Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:46

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

Nwt ís fufit msrw#wt íw #* x*wugl Nrxt ïk rza** mián kíwdwrsm cew saítie TiÍburs pÍan, #" wwn min kíds

studeert #wmr intern*tÊ*rz*f lí{e stvle *w we fueb._fufl'll ssr#e_{Ê_een heerfiÁÍ.tË ir}swïre,rp.ffidx dww* N&#t!!_:,st xet

xíin o*k wltiËd verrmss*nd. ffiwxe kl,:,nstr*ast* m*et &mwr fuíiiztem. Tilbur# ís tsefu w"#$.ítaxr"pststw#?

Wrpeties Mcríw VWffiAqï WWr



Lustwarande

Van: jannie keizer <jkeizer52@gmail.com>

Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:54

Aan: Lustwarande

CC: josSSbeks@gmail.com

Onderwerp: herinnering aan Lustwarande

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. lk 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 I

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.



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

GEEN

Het is nog niet te laat

bram vermeulen <bramvermeulen@ziggo.nl>

donderdag 3 september 202010:24
Lustwarande

bram vermeulen
Lustwarande moet blijven

LAAT



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

NAGELS Annelies < Annelies.NAGELS@warande.be>

donderdag 3 september 202017:19
Lustwarande

Lustwarande moet blijven

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
ar:neli*s.nsfiels{lwarande.be - +32 4BO 806742

tr3ffi WAftAWMM
Wanandestraet 4? . ?3fi# TurnhffiLit " #etgiS

Frarytneie
&ntwerpere

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van l-3 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische
communicatie van toepassing. De tekst van het relevante artikel I24kunje op onze website consulteren.
http://www. provincieantwerpen. be/over-deze-website. htm I



Lustwarande

Van: kristelvan lent <outlook_7c34E814F8305498@outlook.com> namens kristelvan
lent < glas@ kristelvanlent.be >

Verzonden: donderdag 3 september 2020 10:54

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

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

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Lustwarande

Van: lneke Heerkens <info@inekeheerkens.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 12:21

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven
Bijlagen: IMG_1967.mov

Ja, heel graagl

Omdat sommige kunstwerken nog meer gaan leven.

Groet
I neke Heerkens Tilburg/Amsterdam



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Maria Roosen < mariaroosen@planet.nl >

vrijdag 4 september 2020 14:14

Lustwarande

Lustwarande moet blijven

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

Van: navid nuur <navidnuur@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 4 september 2020 15:27

Aan: Chris Driessen I Lustwarande

Onderwerp: Re: Lustwarande moet blijven

"Mijn eerst echte buiten squlptuur heb ik aan Lunswarande te danken

Zij wisten dat ik geen buiten werken had gemaakt tot nu toe maaaar voelde aan dat die potentie in mn praktijk

aanwezig was."

Navid Nuur

On Wed, 2 Sep 2020 at L1:00, Lustwarande <contact@lustwarande.orF> wrote:



Lustwarande

Van: artefact@hetnet.nl
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:52

Aan: Lustwarande

Bijlagen: LUSTWARANDE.JPG

Lfr eve Kunstl iefhebbers,

l-l*t zal tmch nlet rc rijn dat "Lustwarfinde" gaat verdwijrutrn

lk heb alle *dities van Lustwanande hez*cilt en heb k*nr":is ger:r*akt nret kunstenaars die !k niet kende

rnaar vÊrvoËgens wnl ben biijven volge n; ffiavid Bade, Berlinde ffiebruyckenen ïfiffi1 Claassevr, fu!aantje

Korst*nj*, en en knn ik wel even doorgaan. Inspirerendll

Ien herlnnerÊng die nri.] hret me*st is bi.!gehlevcn is een kunstwer[< bi.i eón vnn de eerste editics. H*laas heb

ik geen f*tc's van het werk En weet iÊc de naan": van de lqunste *aar ook nrlet.

&-.let b*tr*f een ingreep in de hestnands situatie; ln h*t naaldbos, opeengepakte bornen, dnnkÊr, fiqwan'l de

kunstenaar nret hret ide* nm op zo'r"l nreter hoogte c{e dnde takken {afgestarven dcar een te[qart aan fiicht]

rnet verf wit te spuiten. t-{et betrof een hehoorli.ik deeI van het bos. H*t rssult**t; het {esk alsof er flarden
r-rrist door hret bos zweefden" Frachtig en nnagischl!

Laat de magie dc*r blijven hestaan mp de:e praclrtlge lccatie.

ln de bijlege een fntn van eigen hand; de boodschap m-rag duideli"fk zijn.

6roet, John Sprengers - Goirle

ps Fo4nchten jullie de titel van h*t besprcken wenk en de naarn van de kunstenaar nog \$ettrn, dan zsu i$s

di* gnaag van ju!!ie wif|enr v€rn*rnen.

Verzonden met Windows Mail



Lustwarande

Van: marian de man <mariandeman@hotmail.nl>

Verzonden: zaterdag 5 september 2020 08:26

Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet blijven

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



Lustwarande

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Anne de Vries <annedevr@gmail.com>

zaïerdag 5 september 2020 16:51

Lustwarande

Lustwarande moet blijven - Anne de Vries



'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 iuist nu waardering en ondersteuning.
Anne de Vries (Amsterdam,202O)
#Lustwarandemoetblijven #annedevries @annedevries_archive @xo_stnksnail

Hopelijk helpt het!
Succes en Groeten,
Anne

Anne de Vries
.anncd-e-v r@ sln-ail,es n
luuul e n ned-e--vri-e-s, jifs



Lustwarande

Van: Caroline Kortenhorst <caroline2l @planet.nl>
Verzonden: zondag 6 september 2020 09:00
Aan: Lustwarande
Onderwerp: Lustwarande moet blijven

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 @ 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.

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

Arnhem
06-45s10668
ca ro l i ne2 l- @ pla net. n l



Lustwarande

Van: Sylvia Stakenburg <via-syl@kpnmail.nl>

Verzonden: maandag 7 september 202012:49
Aan: Lustwarande

Onderwerp: Lustwarande moet bijven

Beste mensen,
Dit is schokkend nieuws... DE LUSTWARANDE MOET BUVEN.

Wij worden van Kunst en Cultuur ontdaan en uitgekleed. K&C voedt de ziel, wij
hebben dat zo Nodig!
ln dit verlengde speelt de Lustwaranda een unieke rol op een unieke locatíe.

Sylvia Stakenburg
Tilburg
Vormgever


