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10:02 Cel- en taakstraf voor Vlaardinger die
onder meer cobra’s in kelderbox opsloeg en…
verkocht
08:00 PREMIUM Gerrie gaf als 16-jarige
illegale feestjes in het Sportfondsenbad…
Schiedam: ‘Er zijn mooie liefdes ontstaan’
07:00 PREMIUM Na regen komt even wat
zonneschijn: ‘Dit is juíst een hele goede…
zomer’
09-08 Gemist? Zelfmoord automobilist
verwoest leven RET-buschauffeur en…
onderzoek ‘koffermoord’ afgerond
09-08 PREMIUM Eindelijk hangen er camera’s
bij Dirk de Derdelaan: ‘Het is hier heel hard…
nodig’

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

VERKOOP RECREATIEOORD H…
Winnie Teschmacher in de nu nog lege ruimte van de Ketelfactory Schiedam, waar in oktober de laatste
expositie De Reis is te zien. © DIJKSTRA, ROEL

Dit is waarom de Ketelfactory
Schiedam zo geliefd was onder
publiek én kunstenaars

PREMIUM

‘Voorzichtig optimisme’ bij
recreanten over toekomst
Recreatieoord: ‘Er zijn nu
meer mogelijkheden’

Het nieuws dat de Ketelfactory Schiedam na 12,5 jaar stopt, sloeg
afgelopen week bij vooral de kunstenaars in als een bom. De
expositieruimte in het karakteristieke pand aan de Hoofdstraat leek altijd
een zekerheidje. ,,Maar ook aan de goede dingen komt een einde”, klinkt
het nuchter uit de mond van artistiek directeur Winnie Teschmacher. ,,Al
hoop ik nog wel één mooie expositie te kunnen laten zien.”

29 april
PREMIUM

Wethouder Kasmi trekt
boetekleed aan over
verkoop Recreatieoord:…
‘Huisjeseigenaren hadden
eerder mee moeten praten’

PREMIUM

Politiek eist keiharde
garanties voor bewoners
van het Recreatieoord: pla…
wethouders naar prullenbak

PREMIUM

De 010 Sheriff vecht tegen
de verkoop van het
Recreatieoord: ‘Het gaat…
niet meer om de gewone
man’

Sandra Don 05-08-21, 07:00

Die laatste tentoonstelling, die de toepasselijke naam ‘De Reis’ draagt, is al in
voorbereiding. Sterker nog: de opbouw is al gestart. Hoewel de expositie pas
vanaf half oktober is te bezoeken is een strakke planning nodig in verband met
vakanties. ,,Al is het uiteraard de vraag hoe we er dan voor staan, of we dan
niet aan de achtste coronagolf zijn begonnen”, zegt Winnie Teschmacher
gekscherend. ,,Maar goed, dat zien we dan wel weer. Corona heeft ons vooral
ook geleerd flexibel te zijn.”

ALLE ARTIKELEN

Lees ook
PREMIUM

Hoe Dierenvoedselhulp Schiedam ervoor zorgt dat honden als Missy kunnen
smullen van hun brokken

PREMIUM

Dit zijn de schietpartijen in twaalf dagen tijd in de Rotterdamse regio: ‘Zo snel
mogelijk verhuizen’

MEEST GELEZEN

…
Medewerkster thuiszorg
opgepakt voor mishandelen
bejaarde vrouw (83):
Vlaardinger
en haren
krabben en aan
Schiedammers
trekken
aangehouden na reeks…
zware geweldsmisdrijven in
Zeeland

Dat de Ketelfactory Schiedam na 12,5 jaar stopt, is iets dat de 63-jarige
kunstenares al sinds begin dit jaar weet. Eigenaar Nolet Distillery heeft andere
plannen met het pand, wil het bij de bedrijfsvoering betrekken. ,,Ik heb dus al
even aan het idee kunnen wennen”, vertelt Teschmacher, een nicht van Carel
Nolet senior. ,,Het moment van afscheid nemen is ook in goed overleg gegaan,
zoals we eigenlijk al die jaren heel prettig samen hebben gewerkt.”
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PREMIUM

Melkfabriek
Want de naam van Teschmacher is sinds het eerste uur verbonden aan de
Ketelfactory Schiedam. Toen Nolet Distillery het pand aan de Hoofdstraat - ooit
een melkfabriek - kocht, wilde het familiebedrijf er iets moois van maken. Als
een soort cadeautje aan de stad. Het moest een blikvanger worden.

Gerrie gaf als 16-jarige
illegale feestjes in het
Sportfondsenbad…
Schiedam: ‘Er zijn mooie
liefdes ontstaan’
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Politie lost
waarschuwingsschoten bij
aanhouding Maaslander

4

Project Stolpersteine in
Vlaardingen krijgt steeds
meer vorm: lesbrief voor…
middelbare scholieren

Een podium geven aan kunstenaars is voor een
kunstenaar zelf geweldig om te doen

5

AD WEBWINKEL

- Winnie Teschmacher, artistiek directeur

Dino Fabriek

,,Carel wilde het graag in de familie houden en vroeg mij vervolgens of ik niet
een leuk idee had”, blikt ze terug. ,,Nou, dat had ik wel. Maar ik had nooit
kunnen bedenken dat het op zo’n manier uit de bocht zou vliegen. Het werd
groter en groter terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Maar een
podium geven aan kunstenaars is voor een kunstenaar zelf geweldig om te
doen. Nolet had daarbij maar één voorwaarde: het moest kwaliteit hebben,
want dat is waar de onderneming zelf ook voor staat.”

Van €17.5 voor €13.5
Somer by Beekse Bergen

Van €19.5 voor €17.5
Tina Festival

Aankijken
De firma wilde het aanvankelijk drie jaar ‘aankijken’, maar die termijn werd elke
keer verlengd. Tot begin dit jaar dus. Wat Nolet Distillery precies met het pand
gaat doen, is Teschmacher niet helemaal duidelijk. ,,Ik weet alleen dat ze het
bij het bedrijf willen trekken, het willen inzetten voor hun bedrijfsvoering.”

Voor €23
Donald Duck Rugzak Hoofdjes

Voor €24.95
DierenPark Amersfoort

Nolet heeft de stad écht een cadeau gegeven
met de Ketelfactory, zonder zich te profileren

Van €21 voor €18.9
BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

- Winnie Teschmacher, artistiek directeur

Hoe dan ook, zij is haar neef eeuwig dankbaar. ,,Nolet heeft de stad écht een
cadeau gegeven met de Ketelfactory, zonder zich te profileren. Voor
kunstminnend Nederland was dit echt een geschenk. We waren een vaste
waarde. We zweefden een beetje tussen musea en galerieën in, maar hadden
geen andere belangen. Voor kunstenaars een fijn idee, zij konden daardoor
hun gang gaan.”
Extra’s
In 12,5 jaar tijd organiseerde Teschmacher 43 tentoonstellingen in De
Ketelfactory in Schiedam. Drie tot vijf per jaar. Iedere kunstenaar gaf zij, naast
een perfect ingerichte tentoonstelling en een publicatie, een verdiepingsdag en
een videoportret. Allemaal gemaakt door Kim Everdine Zeegers, de partner van
Teschmacher. ,,We deden dus altijd iets extra’s, dat werd enorm gewaardeerd.
Ik heb hier internationale grootheden als Marina Abramović en herman de vries
kunnen laten zien. Dat is echt iets om trots op te zijn.”
De laatste expositie De Reis moet een sensationele tentoonstelling worden.
,,We nemen het publiek mee als pelgrim in onze reis. De Ketelfactory was voor
mij altijd één groot kunstwerk waar ik met liefde aan werkte, maar mijn eigen
atelier lonkt ook weer. Dus ik ga mijn eigen werk nu weer aandacht geven. Ben
oké met het afscheid, al ga ik het uiteraard wel missen. Everything changes
and moves, gebruik ik vaak in mijn werken en zo is het maar net.”
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Gemist? Zelfmoord automobilist
verwoest leven RET-buschauffeur en
onderzoek ‘koffermoord’ afgerond
9 augustus Ben je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit
Rotterdam en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van…
maandag 9 augustus.

Hoe Dierenvoedselhulp Schiedam
ervoor zorgt dat
honden als Missy
kunnen smullen van
hun brokken
4 augustus

POLL

UPDATE/VIDEO

Wéér een nacht vol
schietgeweld:
schoten gelost op
woningen in
Rotterdam én
Vlaardingen

Man (38) met
onbekende
woonplaats slaat
agent: slachtoffer
met kneuzingen naar
het ziekenhuis

Collega’s die elkaars
salaris bepalen: ‘Zij
weten tenminste wat
je precies doet, HR
niet’

3 augustus

6 augustus

9 augustus
PREMIUM

VOOR JOU GETEST

De beste laptops
voor op school:
‘Groter is niet altijd
beter’
8 augustus
PREMIUM

Ruim helft van Nederlanders met koophuis is niet
verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid
9 augustus Wie een huis koopt, denkt vaak niet aan doemscenario's
in de toekomst, zoals arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek van
hypotheekverstrekker MUNT blijkt dat ruim de helft van de
Nederlanders hier niet tegen verzekerd is. ,,Het is zeker iets waar je…
over moet nadenken’’, zegt verzekeringsexpert Bas Knopperts van

Dit zijn de schietpartijen in twaalf dagen
tijd in de Rotterdamse regio: ‘Zo snel
mogelijk verhuizen’
4 augustus

Vlaardingen

Populair Net binnen
Mysterie opgelost: wat
gebeurde er vroeger eigenlijk
bij de Visbank?
1

Mysterie opgelost: wat gebeurde
er vroeger eigenlijk bij de
Visbank?

8 x De nieuwste koopwoningen
in Vlaardingen
2

Van onze partners
Goedkoop tanken in
Vlaardingen: hier moet je zijn

Asieldier: lieverds Jolly en
Rataplan zoeken een nieuw
huisje
3

Aangeboden door Independer

11 x de leukste uitjes voor deze
zomervakantie (mét korting!)

Steeds meer huizen: zoveel
woningen telt Vlaardingen
4

Aangeboden door Leukstetickets.nl
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meloen van € 3,58 voor € 2
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Geldig t/m 15 augustus 2021

In samenwerking met indebuurt Vlaardingen

Ontspoorde fan onderschat
ballenmeisje
Waarom de trein geen
alternatief is voor het vliegtuig

Jesse Klaver wil nog steeds
niet zonder de PVDA regeren
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