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‘Doorkijken’ thema 033Fotostad

Voorts is ‘Blind Eet’ een expositie 
in De Mariënhof. Twaalf beken-
de Nederlanders zijn geïnterviewd 
over hun eetgewoonten en favoriete 
gerechten. Resultaat is een fascine-
rend profiel, dat fotograaf Rob Acket 
en topkok Marco Blok inspireerde 
tot een fotografische smaakexplosie.
 
SLOOP IN BEELD In de Sint Joriskerk 
is een dubbelexpositie ‘Op de vlucht’ 
over vluchtelingen: in deel 1 is een 
tentoonstelling met foto’s uit 1916, 
toen 25.000 Amersfoorters 19.000 
Belgische vluchtelingen opvingen. 

Deel 2 bestaat uit foto’s van 100 jaar 
later: de meest treffende beelden 
van het actuele vluchtelingenvraag-
stuk. Jaco Klamer uit Amersfoort 
is één van de fotografen die voor-
al kinderen op de vlucht in beeld 
bracht. Verder is er in de Mariënhof  
‘Eigen Stijl ‘ ondergebracht. Hier 
is Heleen van Tilburg één van de 
exposerende fotografen. „De beel-
den die zich in de verweerde mate-
rie aandienen, leg ik vast met mijn 
camera”, aldus de fotografe die de 
kijker tot eigen associaties en ver-
halen dwingt. Ten slotte exposeert 

Nico Brons exposeert in FOTOex-
po202. Zijn thema is ‘Sloop in beeld’  
Brons is een enthousiast en gepas-
sioneerd fotograaf die fotografeert 
op gevoel. Hij gaat buiten de lijntjes’ 
en laat daarin verfrissende en ver-
nieuwende dingen zien. Nico werkt 
graag met zijn iPhone, waarmee hij 
beelden, portretten, landschapjes 
en abstracte voorstellingen creëert.

Meer info over de fotografen, de ex-
posities, de locaties en de openings-
tijden is te vinden op www.033fo-
tostad.com
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Amerpoort en MBO 
Amersfoort openen 
Leerhuis Hoenderberg
AMErSFOOrt Het Leerhuis 
Hoenderberg is dinsdag 30 
augustus feestelijk geopend. Het 
leerhuis is een samenwerking 
tussen zorgorganisatie Amerpoort 
en MBO Amersfoort. De openings-
handeling werd gedaan door 
cliënten en studenten zelf, door 
het doorknippen van een lint. 
Leerhuis Hoenderberg is gevestigd 
op de gelijknamige locatie van 
Amerpoort, midden in Vathorst . 
Op de Hoenderberg heeft 
Amerpoort vier woonlocaties en 
dagbesteding locatie De Stuifberg 
waar de studenten aan de slag 
gaan. Elf eerstejaars studenten 
Maatschappelijke Zorg, Verzor-
gende-IG en Verpleegkunde van 
de  School voor Welzijn en School 
voor Gezondheidszorg volgen 
vanaf september hun opleiding in 
het leerhuis. Hiermee staan ze 
letterlijk met beide benen in de 
praktijk. Zij worden hier begeleid 
door docenten van MBO Amers-
foort en praktijkopleiders van 
Amerpoort. De theorie wordt 
afgestemd op het dagelijkse werk.

Op de fiets door de bergen voor Ride4Kids

achterstand en epilepsie. Ride4Kids 
wil geld bij elkaar krijgen zodat art-
sen onderzoek kunnen doen. Omdat 
de ziekte weinig voorkomt, is hier in 
het reguliere circuit geen geld voor 
beschikbaar. Leerlingen van Leer-
hotel Het Klooster hebben spontaan 
een drietal benefietavonden georga-
niseerd om geld in te zamelen voor 
dit doel. Dit bracht maar liefst 15.000 
euro op.
tEAM AMErSFOOrt Aan Kim van 
der Giessen werd gevraagd of zij 
zich bij Ride4Kids wilde aansluiten 
omdat ze nog op zoek waren naar ie-
mand die het marketing/communi-
catiedeel wilde verzorgen. Ook werd 
haar gevraagd om het team aan te 
moedigen tijdens de challenge. Voor 

Van der Giessen was dit niet genoeg 
en na overleg met het thuisfront 
besloot ze ook deel te nemen aan 
deze uitdaging. Ze sloot zich aan bij 
Ralph Ratterman van Team Amers-
foort, die dit jaar voor de tweede 
keer mee fietst. Team 1300 bestaat 
verder uit Martijn van Dijk en Jas-
per de Blok. 

trAINEN ,,Fietsen was absoluut niet 
mijn ding”, vertelt Van der Giessen. 
,,Maar ik heb een keuze en besloot 
te gaan trainen.” In maart kocht ze 
een racefiets en de eerste rit ging 
op 12 maart van Wijk bij Duurste-
de naar Amersfoort. ,,Het kostte nog 
best wat moeite, want alles moest 
worden uitgelegd. Ik had geen idee 

hoe de versnellingen werkten.” Ze 
bleef doorzetten na de eerste val-
partij en heeft inmiddels heel wat 
tochten gemaakt. ,,Je gezin moet er 
wel achter staan, want er zitten heel 
wat uren training in. Soms probeer 
ik de training te combineren met 
een uitje voor het gezin, bijvoor-
beeld naar de Ardennen.” Onder-
tussen is ze een bekende verschij-
ning met haar opvallende pakje en 
racefiets. Regelmatig wordt ze op 
straat aangesproken en ze kreeg 
zelfs spontaan 10 euro in haar han-
den gedrukt voor dit doel. ,,Het is 
hartverwarmend om te zien hoe be-
trokken mensen zijn.” Naast het fiet-
sen traint Van der Giessen ook drie 
keer per week in de sportschool om 
conditie en kracht op te doen. Nog 
twee weken, dan is het zover. Op 14, 
15 en 16 september fietsen ze ruim 
350 km en 1100 hoogtemeters en be-
dwingen de Cirque de Troumouse, 
Col d’Aubisque, Col du Soulor, Col 
du Tourmalet en Luz Ardiden. Het 
is een avontuur, maar ze gaan er 
voor. Zoals ze zelf zegt: ,,Onze li-
chamen herstellen zich wel weer, de 
lichamen van de kinderen waar we 
het voor doen niet.”

BENEFIEtAVOND Op 9 september or-
ganiseert het team samen met het 
Bergpaviljoen een benefietdiner. 
Kijk voor meer informatie of om te 
sponsoren op www.ride4kids.nl/
deelnemers/profiel/839-Kim-van-
de-Giessen

Net even langer 
blijven kijken
Arjan Klaver

AMErSFOOrt ‘Doorkijken’ is het 
thema van 033Fotostad 2016. Een 
tweejaarlijkse fotofestival dat in de 
stad van 16 september tot en met 16 
november wordt uitgerold met foto’s 
van ruim zestig fotografen op bij-
zondere locaties. Doorkijken is er-
varen wat je raakt, verwondert of 
verwart. Daarom dagen de exposi-
ties en randprogrammering van 
033Fotostad de liefhebbers uit om 
net even langer te blijven kijken.
 
033Fotostad 2016 kent een IN-pro-
gramma en een OFF-programma. 
Het IN-programma van de organi-
satie vindt plaats op bijzondere lo-
caties in de binnenstad: de Sint Ae-
gtenkapel, Galerie De Ploegh, Hofje 
De Armen de Poth, de Langestraat, 
de Sint Joriskerk, Onze Lieve Vrou-
wetoren, FOTOexpo202, de Mari-
enhof en het Eemhuis. Daarnaast is 
er ruimte voor scholen, horecagele-
genheden, fotoclubs en fotografen 
om eigen exposities in te richten in 
het OFF-programma. 

Er is zelfs een speciale fotografie-
workshop ontwikkeld voor de ba-
sisscholen in Amersfoort. Tijdens 
de workshops ‘Door de ogen van een 
kind’ kunnen kinderen uit groep 
8 actief een snapchat maken met 
hun smartphone of tablet. Maar 
033Fotostad 2016 biedt meer, zoals 
‘Gelaagde portretten’ in de Sint Ae-
gtenkapel waar twaalf fotografen 
ieder twee portretten presenteren. 
Zij vertellen hoe deze beelden naar 
hun idee tot stand zijn gekomen, wat 
zij wilden laten zien en wat zij wel-
licht verborgen proberen te houden. 

 p Jaco Klamer uit Amersfoort is één van de fotografen die kinderen op de vlucht in beeld bracht.

Kim van der Giessen 
rijdt de Pyreneeën 
challenge
Ali van Vemde

AMErSFOOrt Ze is 37 jaar, getrouwd 
met Maarten en moeder van vier 
jongens. Kim van der Giessen weet 
hoeveel geluk zij hebben met hun 
gezonde kinderen. Toen zij dan ook 
in aanraking kwam met de Stichting 
Ride4Kids, hoefde ze niet lang na te 
denken. Ze sloot zich aan bij Team 
Amersfoort om met hen de Pyre-
neeënchallenge te fietsen. Daar-
naast houden ze op 9 september een 
benefietdiner. Want geld moet er 
komen om onderzoek mogelijk te 
maken en een medicijn te vinden 
voor deze verschrikkelijke ziekte.

LEErhOtEL Kim woont in Wijk bij 
Duurstede werkt bij Leerhotel Het 
Klooster in Amersfoort. Daar maak-
te ze tijdens een netwerkbijeen-
komst kennis met Ride4Kids. Ze 
was diep onder de indruk. ,,Deze 
ouders leven met de zekerheid dat 
hun kind waarschijnlijk niet ouder 
dan 10 jaar wordt.” De progressieve 
energie stofwisselingsziekte is te 
vergelijken met een accu van een 
auto. De accu van deze kinderen 
wordt nooit volledig opgeladen en 
het moment komt dat hun motor 
helemaal niet meer start. De symp-
tomen zijn onder andere geestelijke 

 p Kim van der Giessen en de fiets waarmee ze de Pyreneeëncols gaat bedwingen. 


