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Societyjournalist Annemarie Degens loopt alle bruisende bijeenkomsten af. Binnenkort ook een feestje, opening of gezellige bijeenkomst
in Amersfoort of de regio? Nodig haar uit via e-mail: ac.redactie@ad.nl

▲ Mirjam Barendregt, te midden van partner Arjen van der
Linden en Annet van Goor-Oortgijsen, bedacht het thema.

▲ In het fotografencafé Sluitertijd worden projecten uitgelicht. Hier zijn Anna Skubisz, Patrick Siemons, Diane
Kelderman en Remko Schotsman in gesprek met Hans van Helden. FOTO’S ANNEMARIE DEGENS

▲ Muzikant Andrea
Maddalena.

▲ Mariska Jacobi, hier met Elles,
coördineerde de nieuwe aanpak.

Camera vangnet regionaal dna
FOTO. Wat is het dna van de regio 033? Ruim honderd fotografen bogen zich over dit vraagstuk, waarvan
het resultaat de komende twee maanden te zien is tijdens 033Fotostad.
ijfendertig exposities, te
zien in twee maanden
tijd, verzorgd door ruim
honderd fotografen, verspreid door de hele regio.
Voor de vierde editie van het tweejaarlijkse fotofestival 033Fotostad
heeft de organisatie nog meer uit de
kast getrokken.
Het festival beleefde gisteren haar
feestelijke opening in de Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort,
waar het stokje van straattheaterfestival Spoffin werd doorgegeven aan
het volgende festival dat onze regio
gaat overnemen.
,,Ik sta hier redelijk daas van alles
wat ik dit afgelopen weekend gezien
heb’’, vertelt Ruth Gorissen, voorzitter van Stichting Zomertheater
Amersfoort. ,,Er waren zoveel mooie,
ontroerende en verbazingwekkende
voorstellingen op de negende editie
van Spoffin. Ik vind het mooi om nu
aanwezig te zijn als verbindende factor van twee festivals die Amersfoort
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FEEST
Wat? Opening van
033Fotostad
Waar? De Sint
Franciscus Xaveriuskerk
Wanneer? Gistermiddag
Leuk? Gevarieerde
opening van bijzonder festival waar
we komende twee
maanden nog veel
van gaan zien

maken tot de veelzijdige stad die het
is.’’
De openingsmiddag wordt gestart
met een welkomstwoord van Amersfoort Fotostad-voorzitter Hans van
Helden, aangevuld met verschillende
sprekers en muzikaal omlijst door
muzikant Andrea Maddalena, wiens
portret, geschoten door fotograaf
Nico Brons, uitvergroot voorin de
kerk staat.

Vooruitgang
Ook is er tijd voor ‘Sluitertijd’, een
doorlopend fotografencafé waarin
projecten uitgelicht worden.
Vandaag komen Andra en Nico, fotografen Feiko Koster en Jos Ruijssenaars, die vertellen over hun project ‘Terugkijken naar de Voortuitgang’ rond fotograaf Cas Oorthuys
en ook Patrick Siemons, Diane Kelderman, Anna Skubisz en Remko
Schotsman aan bod.
Laatstgenoemden vertellen over
hun project ‘It’s Crazy to Believe in

Silly Things’, waarin fotografen werden gekoppeld aan beeldend kunstenaars. ,,Foto’s werden verscheurd, er
werd op getekend en geschilderd. Het
was leuk om met elkaars werk aan de
gang te gaan en iets nieuws te maken’’, zegt Remko. ,,Ik vond het best

In de Botterwerf
van Spakenburg
worden op 21 en 22
september foto’s op
zeilen van botters
geprojecteerd
eng’’, vult fotograaf Patrick aan. ,,Ik
ben nogal precies in wat ik doe, maar
dit project heeft mijn geest open gezet.’’
Voor de eerste keer trekt 033Fotostad niet alleen Amersfoort, maar ook
de regio in. Niet alleen met exposities, maar ook met boot-, bus en
fietstochten.

De coördinatie van deze nieuwe
aanpak lag bij Mariska Jacobi, op de
foto met Elles. ,,Ik heb allemaal verschillende routes uitgestippeld’’, zegt
zij. ,,Zo heb ik de regio zelf ook behoorlijk goed leren kennen. Vooral
heel tof worden 21 en 22 september in
de Botterwerf van Spakenburg, waarbij we foto’s projecteren op de zeilen
van botters.’’
Mirjam Barendregt, op de foto met
partner Arjen van der Linden en Annet van Goor-Oortgijsen van de SintJoriskerk, bedacht het thema ‘DNA
van 033’, waar het festival dit jaar om
draait. Barendregt: ,,Dna is de drager
van onze unieke informatie, maar
voor dit fotografiefestival betekent
het de handtekening van de eigen
identiteit van onze regio. Dit is ook
mijn regio, mijn roots liggen hier. En
als ik de foto’s bekijk, loop ik in mijn
eigen geschiedenis en jeugd. Ik verheug me op heel veel mooie exposities, waar ik nog twee maanden de
tijd voor heb.’’

Na 329 schoten valt de papegaai van de paal
SOEST Soest stond het hele weekend in het teken van de Gildefeesten, met stip het grootste evenement van het jaar in het dorp. Het
hoogtepunt, zeker voor één persoon: het koningschieten, dat werd
gewonnen door Toon van Doorn sr.
De 61-jarige ondernemer, sinds
1976 lid van het gilde, schoot gistermiddag na 329 schoten het laatste
stukje van de houten vogel van de
paal en mag zich komende jaar Gildekoning noemen. Van Doorn liet

hiermee 107 andere gildebroers
achter zich. Bij het koningsschieten, traditiegetrouw op de laatste
zondag van augustus, schieten leden van het gilde met een vuurbuks op één van drie houten papegaaien, die op schietbomen van
zestien meter hoog staan.
Wie het laatste deel van de romp
van een van de opgestelde vogels
schiet, mag zich een jaar lang koning van het gilde noemen. Doet
hij dat voor de derde keer achtereen

of voor de vijfde keer in zijn leven,
dan is hij keizer. Die hebben ze in
Soest echter nog nooit gehad.

Regen
Een dag eerder was het Gildeterrein
aan de Ferdinand Huycklaan het toneel van de traditionele volksspelen en verschillende muzikale optredens. De bezoekers moesten zeker in de ochtend enkele regenbuien incasseren, maar dat verhoogde echter alleen de feest-

vreugde en de drankomzet in de
barstensvolle Gildetent.
Aan de volksspelen deden dit jaar
72 teams mee. Sommige teams gingen in speciale verkleedkleren de
strijd aan in ouderwetse dorpsspelen. Deze feesten bestaan al sinds
begin jaren 80. Verder stonden er
de afgelopen dagen ook kinderspelen op het programma en een eucharistieviering en gingen oud-koningen de onderlinge strijd aan in
een schietwedstrijd.

▲ Verkleed als letterdobbelsteen vormden deelnemers aan
de volksspelen woorden. FOTO AD

