
Het eerste PULP Weekend eind augustus was een door-
slaand succes. Dankzij de spontane samenwerking van een 
aantal jonge ondernemers in de Sittardse binnenstad.

Jonge ondernemers boeken succes met PULP

Duizenden mensen bezochten het 
tweedaagse evenement met work-
shops, exposities, vegan barbecue met 
live muziek, fi lmvertoning en festival. 
Sittard-Geleen is een nieuw evenement 
rijker. Toch? “Het was niet onze inzet om 
meteen een traditie in het leven te roe-
pen,” zegt Rob Pohlen, een van de jonge 
ondernemers die het festival organiseer-
de. “Ons idee was de stad wat meer fl eur 
en kleur te geven. We willen mensen 
naar de stad trekken, het imago verbe-
teren. Dan kun je klagen dat er te weinig 

te doen is, anderen de schuld geven of 
zélf iets ondernemen. Het is het laatste 
geworden. Heel mooi al die positieve 
reacties, maar misschien gaan we wel 
iets totaal anders bedenken.”

Imago
Met ‘we’ bedoelt Rob Pohlen het PULP 
Collective, een groep jonge Sittardse 
ondernemers die het imago van de stad 
wil versterken met ongewone evene-
menten op het gebied van kunst, cul-
tuur en fashion. “We kennen elkaar als 

creatieve ondernemers in de Sittardse 
binnenstad,” vervolgt Rob Pohlen, in het 
dagelijks leven werkzaam bij R UU M_Te 
Architectuurlab. “Al pratende kwamen 
we begin dit jaar tot de conclusie dat 
we eigenlijk wat missen. We zijn bij 
elkaar gaan zitten en hebben de ideeën 
gebundeld. Elk vanuit ons eigen vakge-
bied, maar wel met de wil om samen te 
werken. Met als resultaat dit tweedaag-
se evenement waar iedereen zijn kennis 
kwijt kon.”
 
Sfeer
Het publiek genoot, de reacties waren 
positief. En zelf is het clubje jonge on-
dernemers (Buro 046, FEE Conceptstore 
+ Café, Judith Lankes, ROOM|HOUT, R 
UU M_Te en Z I N!) meer dan tevreden. 
“Ja zeker,” zegt Judith Lankes. “Vooral 
ook omdat we het allemaal zelf ge-
daan hebben. Met minimale middelen, 
samen. De sfeer was super tot en met 
het PULP Weekend zelf. In de voorbe-
reidingen haakten steeds meer mensen 
aan. Iedereen heeft zijn steentje bij-
gedragen. We hebben zelf de podia in 
elkaar getimmerd met gebruikte pallets, 
posters opgehangen, via de social media 
reclame gemaakt. Artiesten hebben 

belangeloos opgetreden. We hadden een 
klein budget en hebben een bescheiden 
bijdrage van de gemeente gevraagd en 
gekregen. We hebben bewezen dat je als 
samenwerkende ondernemers iets kunt 
organiseren zonder grote budgetten.”

Inspireren
Uiteraard zit er ook een commerciële 
kant aan PULP. Rob Pohlen knikt. “Als 
ondernemers leren we elkaar beter ken-
nen.  We wisselen ideeën uit, inspireren 
elkaar en komen ook met opdrachten bij 
elkaar uit. Belangrijkste is echter dat we 
Sittard-Geleen beter op de kaart zetten. 
Daar wordt iedereen beter van.”

   Zie ook de facebookpagina 
www.facebook.com/pulpcollective 
en www.pulp-collective.com

Al pratende kwamen 
we begin dit jaar 
tot de conclusie 
dat we eigenlijk 
wat missen
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