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Gcdeputccrdc Anncl ic: von dcr Kolk
bczocht hcl Morirhuir.

Op 5 moorl jl. deed mevrouw
Von der Kolk tiidens hoor werkbezoek oon de gemeenle
Heumen ook ons muteum oon. Een bliksembezoek
woorbii o.o. ook burgemeester Jon von Zomeren en
gemêènlesecreforis Jon Wiinio werden onlvongen door
Leo Ewols, conservolor sn Moriike Striilq voorzilter von
hel Joc Morismuseum.
No een flitsrondleiding, werden de problemen von ons
kleine museum toegelicht. O.o. de slechfe bereikboorheid
en het gebrek oon finonciële middelen om op de loekomst
gerichle investeringen le doen. Doorno kwom de vroog
op toÍel in hoeverre de Provincie doorbii een rol zou
kunnen spelen. Toezeggingen werden er uiteroord niet
gedoon. Moor wellicht ziin er toch subsidi+mogeli jkheden
en om die te benutlen werd ons geodviseerd om op
ombteliik niveou conlocl op te nemen om die
mogeliikheden te bespreken. En dot goot uiteroord
gebeuren.

Wcrk von Inc Goorcn:  ecn feest  voor  hct
oog I

Yon zoferdog ,1 opril iof en met 2ó opril
2009 is tiidens openingstíiden een tanloonslelling te zien
von Ine Gooren. Er zullen zo'n 20 orotere en een oonlol
kleinere werken le zien ziin.
Ine Gooren (geboren 1948) woont en werh sinds l98t
in Oss. Sinds hoor ieugd heeft ze ol een possie voor
schilderen die ze ontwikkelde eerst op de Vriie Acodemie
ie Venroy, vervolgens in de lessen von de Deurnese
Pieter Vriends en lol slot bii John Veóoorschol.
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Sinds hoor ieugd, loen ze mel hoor voder longe
wondelingen moohe in de Peel, heefi lne Gooren een
grote lieÍde voor de notuur. Doorin vond ze oonvonkeliik
ook de onderwerpen voor hoor schilderiien' Heel precies

werhe ze de bloemen en londschoppen woor ze door
gehoffen wos uit in schilderkunsf.
Ine Gooren is in 1995 goon werken ols
octivileitenbegeleider voor mensen mel een
verslondeliike beperking. Door dol werk is ze ook zelf
onders goon werken: veel vriier en hael direcl zoekend
hoe emolies le verlolen in kleur. Zo is hoor werk nu von

een biino tu$ulent kleurgebruik. Porliien in inlens rood,
blouw. groen en geel schitleren op het doek, in een
dynomisch kleurfestiin.
Hel rêcente werk von Ine Gooren is te plootsen in de
trodilie yqn hef obslroct expressionisme. Soms echler
kiesl ze voor klossieke figurotieve molieven. Zo
inspireerde een von de grote we*en vqn Joc Moris, in
de luin vqn hel museum, hqqr tol een oongriipende
Koeslering. Overigens is het verschil tussen hoor
figurolieve warkon en obslrocle niet ochl wezenliik, wont
ol hoor werken ziin een Íeesf voor het oog.

Leo Ewols, conseryolor'

Te vorwochlen cxposit iês in 2009:

Mei Modeleine Jonssen - schilderiien von hel
Moosheggenlondschop

Hcrf rl-winler Oorlogsmonumenlen von Joc Moris.

Donof  ie  u i t  coóperot ie fonds Robobonk
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Op 28 ionuori 2009 kreeg het bestuur fe horen dot het
ingediende restourotiepÍoiecl wos uitgekozen en dol oon
het Joc Morismuseum uit hel coóperotiefonds Robobcrnk
€ 9.500,- zou worden overgemookl.
Hier posl een welgemeend donkjewel!
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