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Lichtenberg krijgt weer glans

OPENLUCHTTHEATER Weerter mannenkoor houdt op 9 september concert

door Martine Bonten

D

Voor het eerst in jaren is op 9 september weer een concert
in het Weerter openluchttheater de Lichtenberg. Gisteren
ging de grote schoonmaak van start.

D rie jaar woont Eugenio
al in Weert, maar hij
had nog nooit van de
Lichtenberg gehoord.

Nu werkt hij met mensen die ook
in de bijstand zitten, aan een grote
schoonmaak van het complex.
Openluchttheater De Lichtenberg
werd in de periode 1954-1961 ge-

bouwd en kreeg in 2010 het predi-
caat rijksmonument. Het ligt er ech-
ter al jaren ongebruikt en zwaar on-
derkomen bij.
Het Weerter Mannenkoor en de ge-
meente Weert vonden het hoog
tijd dat het theater weer de glans
krijgt die het verdient. Op zondag
9 september geeft het mannenkoor
er daarom een openluchtconcert.
Voor het zover is, zal het rijksmo-

nument echter eerst opgeknapt
moeten worden. Tien uitkeringsge-
rechtigden werkten gisteren samen
met derdejaars leerlingen techniek
van de Weerter vmbo-school Het
Kwadrant aan het opknappen van
De Lichtenberg.
De mensen met een uitkering wer-
ken mee in het kader van een reïn-
tegratieproject van sociale werk-
plaats De Risse. Met dit project krij-
gen ze de kans werkervaring op te
doen.
Eugenio, die al drie jaar in de bij-
stand zit, vertelt dat hij er van ge-
niet om buiten aan het werk te
zijn. „Natuurlijk zou ik het liefst

weer aan het werk gaan als vracht-
wagenchauffeur. Maar dit werk doe
ik nog altijd liever dan dat ik thuis
blijf zitten.”
Voor de leerlingen van het Kwa-
drant is het opknappen van De
Lichtenberg een kans om hun ken-
nis in de praktijk toe te passen.
Op 5 september zal het karwei op-
geleverd worden.
Joke Jongeling, beleidsadviseur mo-
numenten bij de gemeente Weert,
hoopt dat het concert een begin zal
zijn van een reeks volgende evene-
menten.
„André Rieu mag zich alvast aan-
melden.”

Leerlingen van Het Kwadrant slijpen ijzeren pinnen op de tribune van de Lichtenberg weg, zodat er bankjes kunnen worden geplaatst.  foto Jeroen Kuit


