
‘Ik ben nu zes en half jaar wethou-
der in de gemeente Teylingen. Over 
anderhalf jaar zwaai ik af en dat wil 
ik graag doen met een nota ‘Kunst 
en Cultuur’. Wat ik de afgelopen 
periode heb gemerkt is dat kunst 
en cultuur echt leeft in Teylingen. 
Ik zie het bij jeugd, ik zie het bij 
ouderen, ik zie het overal in 
onze gemeenschap’.

De zoektocht van Marcel Floor 
St Cecilia

‘Muziek verbindt, jong tot oud, arm 
of rijk, het maakt niet. Ik ben op 
zoek naar muzikale verrassingen. 
Wij hebben hier in Teylingen zoveel 
mooie plekjes voor optredens. 
Pop, solo, klassiek, fanfare, 
van alles is denkbaar. 
In iedereen zit 
muziek’.

De expressie van Rob Jonkman
Stichting de Combibrug

‘Dans, drama, expressie en zang, 
culturele activiteiten waar behoef-
te aan is bij basisscholen. Waar wij 
naar toe willen? Projecten waarbij 
wij wekelijks actief zijn op de 
basisscholen’.

De plek van Wim van Vliet 
Adest Musica

‘Waar ik naar toe wil met kunst en 
cultuur? Nou, ik weet het wel hoor. 
We zijn ons gebouw Het Onderdak 
uitgegroeid. We willen graag een 
eigen nieuw gebouw hebben’.

De droom van Anne Scheltes 
Theater Het Trefpunt Warmond

‘Zou het niet fantastisch zijn als 
we met elkaar kunnen toewerken 
naar een overkoepelend kunst en 
cultuurplatform Teylingen? Waar 
al die prachtige initiatieven deel 
van uitmaken, met als doel 
elkaar te ondersteu-
nen en verster-
ken’.

‘Die nota gaan we niet alleen ma-
ken. Kunst en cultuur is van ons 
allemaal. Jongeren, ouderen, zorg, 
welzijn ondernemers, we hebben 
allemaal onze ideeën over kunst en 
cultuur. Breng ze naar mij toe 
en we maken daar met 
zijn allen een prach-
tig verhaal van’
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Kunst & Cultuur komt naar

je toe deze Winter!
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