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liefde voor Walcheren

Aan de Staten-leden van Zeeland
Mijn naam is
en ik woon op Walcheren, Middelburg.
Ik heb dit weekend een bezoek gebracht aan Panorama Walcheren in Gemeente Vlissingen met een
groepje mensen, sommigen wel en sommigen niet woonachtig op Walcheren.
Wij zijn erg onder de indruk geraakt van de prachtige schilderwerken die daar tot stand zijn gebracht.
Veel verschillende gezichten op delen van Walcheren, zo herkenbaar en zo mooi geschilderd en vorm
gegeven!!
We waren er diep van onder de indruk. Het is een groot goed wat hier hangt en ter bezichtiging is!
De schilder heeft veel gevoel voor licht, donker, diepte en perspectief, zijn liefde voor
Walcheren/Vlissingen/ Middelburg/Veere spat er vanaf!!!
We waren ook heel verrast door een schilderij van het centrum van Middelburg, waarin het stadhuis en
de gezelligheid van de markt indrukwekkend weergegeven zijn.
We waren verbaasd dat we niet eerder op het idee waren gekomen om daar ter plaatse te gaan kijken
en vroegen ons af hoe dat komt.
Hier moeten we immers als provincie heel erg trots op zijn!
We spraken hierover met elkaar na en dachten ook aan het nieuw te ontwerpen gebouw voor de
beveiligde rechtbank en gevangenis.
Zou het iss hie ter o er egi g ge o e ku e orde o zo’ s hilderi g plaats te late krijge i
een hal van dat nieuwe gebouw?
Hieraan zou dan misschien wel aandacht gegeven moeten worde ij het o t erpe a zo’ ge ou ,
omdat de vorm bijzonder is.
Of kan er misschien een vraag aan de schilder gesteld worden om voor deze nieuwe locatie iets
dergelijks te scheppen?
Hij re gt et deze s hilderije zo’ ar , ade e d ge oel oor Wal heren / Vlissingen teweeg, als je
ernaar kijkt.
Ik vraag uw aandacht hier voor.
Met mijn vriendelijke groeten,

