Beleef de verrassende dynamiek van
ontspanning, business en cultuur
‘Relaties zullen een avond bij Cubis niet snel vergeten’
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Een bruisende netwerkomgeving met spraakmakende theatervoorstellingen. Als lid van Cubis
trakteer je je zakelijke relaties op een onvergetelijke live-ervaring. Altijd tot in de puntjes
verzorgd in het Munttheater in Weert. Voor voorzitter Balder Lamers en nieuw lid Erik Maas is
het klip-en-klaar waarin de meerwaarde schuilt. Doordat leden en uitgenodigde relaties hun
partners meenemen, ontstaat er elke avond een verrassende dynamiek in een ongedwongen
sfeer.
Door Wesley Hegge
‘We missen de gezellige avonden in het Munttheater enorm’, zegt Cubis-voorzitter Balder Lamers.
Normaal gesproken zit de Culturele Business Club van Weert zo’n acht avonden per jaar met een
bezetting van zestig tot tachtig stoelen te genieten van theatervoorstellingen. ‘Maar we leven
natuurlijk vooral mee met de artiesten en andere mensen die hun brood verdienen in de culturele
sector. Zij hebben het ontzettend zwaar.’
Cultuur
Lamers begint mede daarom met het uitspreken van een woord van dank aan alle 21 leden van Cubis.
Lamers: ‘Ze hebben de contributie laten doorlopen terwijl ze er nagenoeg niets voor teruggekregen
hebben. Wel hebben ze daarmee de culturele sector gesteund. Een deel van de opbrengst gaat naar

het theater, maar we leveren ook structureel een bijdrage aan het Cultureel Lint, dé uitmarkt van
Weert.’
Onderdeel daarvan is dat Cubis elk jaar een regionaal talent sponsort. Lamers: ‘Dat hebben we bij
onder meer harpiste Michelle Verheggen en percussionist Dominique Vleeshouwers gedaan. Dit jaar is
dat zangeres Linda Smeets. We vinden het belangrijk dat jong talent de kans krijgt zich te ontplooien
tot professioneel cultuurmaker. Kunst en cultuur horen bij het leven. Het is een uiting van gevoelens,
waar je als publiek deelgenoot van wordt. Samen lachen, samen huilen; het is wat mensen mensen
maakt.’
Business club
Bij Cubis gaat het steunen van cultuur, het genieten van cultuur en het bespreken van zaken en
netwerken hand in hand. De leden zijn mkb-bedrijven van groot tot klein uit de regio: uit Weert,
Nederweert en Cranendonck. Erik Maas van Verkoelen Dakspecialisten is onlangs lid geworden. ‘Als
gast had ik eerder al kennisgemaakt met Cubis. Wat het leuk maakt, is dat iedereen zijn partner
meeneemt. De partners van de leden en uitgenodigde relaties ontmoeten elkaar dus ook. Dat geeft
een totaal andere dynamiek dan bij andere netwerkclubs.’
Verder vindt Maas het een ideale gelegenheid om zakenrelaties voor uit te nodigen. ‘Je leert elkaar op
een andere manier kennen. Bovendien vinden de bijeenkomsten plaats in een geweldige entourage. Je
wordt keurig ontvangen door een gastvrouw, krijgt een hapje en een drankje in de Cubislounge en
daar wordt ook verteld over de voorstelling. Soms komen de artiesten ook een praatje maken, dat
maakt het natuurlijk extra bijzonder.’
Evenementen
Vorig jaar zijn de voorstellingen geannuleerd. Om de leden toch iets te kunnen bieden, heeft Cubis een
online concert van Trijntje Oosterhuis georganiseerd. Maas: ‘Dat was erg leuk. Toch blijft het
surrogaat. Iedereen heeft behoefte om elkaar weer in het echt te ontmoeten.’ Lamers geeft aan dat
een planning maken lastig is. ‘We willen de leden blijven verrassen. Als dit niet in het theater kan, kun
je ook denken aan een uitstapje. We hebben anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld de Opéra Royal de
Wallonie in Luik bezocht.’
Wat Cubis uniek maakt, is dat het bestuur bepaalt hoe het programma eruitziet. Lamers: ‘We luisteren
natuurlijk naar wat de leden leuk vinden, maar we proberen hen ook te verrassen. Je woont dus ook
voorstellingen bij waar je normaal misschien niet zo snel naartoe zou gaan. Juist die blijken vaak
verrassend leuk te zijn. Doordat we minimaal zestig stoelen afnemen, kunnen we ook garant staan dat
een bepaald theatergezelschap naar het Munttheater komt. De musical TOON, een ode aan
theatergrootheid Toon Hermans, zou bijvoorbeeld niet zomaar naar Weert komen. Ze willen de
garantie voor de afname van een bepaald aantal kaartjes. Die garantie kunnen wij bieden.’

