
Van: Privé persoon geanonimiseerd 

Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 14:36:09  

Aan: griffie  

Onderwerp: Ingekomen brief gemeenteraadsvergadering Subsidie Theaterroute Huizen 

Geachte Raadsleden, 

Via deze weg wil ik graag wat meer informatie delen over De Theaterroute naar aanleiding van de 
discussie over de subsidie voor dit mooie initiatief.  

Johan Verheij is druk bezig met de voorbereidingen voor de vijfde editie van De Theaterroute.  
Irene Geurds en ondergetekende hebben 6 jaar geleden het musicaltheatergezelschap Staccato 
opgericht om wat meer muzikale cultuur in Huizen te brengen.  
In die hoedanigheid verlenen wij al jaren geheel belangeloos onze medewerking aan De 
Theaterroute.  
Belangeloos betekent dus dat wij er niets aan verdienen. Sterker nog wij sponsoren al jaren De 
Theaterroute door ze gebruik te laten maken van onze kleding en technische faciliteiten.  
Aangezien het nog steeds lastig is voor Johan om De Theaterroute financieel rond te krijgen heb ik als 
eigenaar van B&B Humidfication BV besloten om De Theaterroute dit jaar financieel te ondersteunen 
als sponsor met een aanzienlijk bedrag.  

Het is dan ook heel spijtig dat ik heb moeten vernemen dat de Gemeente Huizen De Theaterroute 
wegzet als een commercieel initiatief.   
Ik kan u vertellen dat ik als ondernemer geen enkel commercieel belang zie bij De Theaterroute 
Huizen. Sterker nog, ik denk dat de Gemeente Huizen zeer dankbaar moet zijn voor mensen als Johan 
Verheij die hun nek enorm uitsteken om buiten sport, spel en zangverenigingen ook andere 
Cultuur naar de inwoners te brengen.  

Nederland loopt op het gebied van Cultuur al sterk achter bij de landen om ons heen.  Laten we het 
beetje initiatief dat ontstaat dan ook alsjeblieft ondersteunen en niet de nek omdraaien.  

Help De Theaterroute Huizen laat ze niet stikken. 

Dit is mijn betoog op persoonlijke titel. 

Met vriendelijke groeten, 
With kind regards,  
Mit freundlichen Grüßen 
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