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Harm Zwart overleden 
Op 87-jarige leeftijd is op 14 maart jongstleden onze oudste vriend kunstenaar Harm Zwart overleden. 
Harm was een markante en een trouwe vriend van Stichting Vechtdalkunsten. Wij gaan Harm missen. De 
dankdienst voor zijn leven is op woensdag 20 maart om 13.30 uur in de Grote kerk aan het Kerkplein in 
Dalfsen. Kunstenaars zijn hierbij uitgenodigd. 
Het correspondentieadres is: Elizabeth Muns – Zwart, Oosterkampen 18, 7722 VZ Dalfsen. 
 
Tom Lucassen draagt voorzittershamer over 
Per 01 mei aanstaande stopt Tom Lucassen met het voorzitterschap van Stichting Vechtdalkunsten. Hij 
kijkt zeer tevreden terug op een periode waarin de Stichting veel goede dingen heeft bereikt en prominent 
op de Ommer culturele kaart staat. Hij bedankt in het bijzonder de vrienden van Stichting Vechtdalkunsten 
voor de breed gedragen ondersteuning. Daarnaast gaat een woord van dank uit naar wethouder Ko 
Scheele, de winkeliersvereniging en CSI Jumping de Driehoek voor de vruchtbare en effectieve 
samenwerking.  
 
Nieuwe voorzitter 
Per 01 mei 2019 worden Annemarie Leebeek en Joke van Eck, als respectievelijk voorzitter en vice – 
voorzitter van Stichting Vechtdalkunsten benoemd. Het bestuur heeft alle vertrouwen in deze twee 
energieke en ondernemende kunstenaars. Het bestuur is nog op zoek naar een vijfde bestuurslid, dat in 
het bijzonder de taak p.r., tot 01 mei uitgevoerd door Tom, op zich neemt. 
 
CSI Ommen 
Van 31 juli tot en met 4 augustus vindt weer het internationale CSI Ommen plaats. Ook dit jaar heeft de 
familie Schuttert het gebruik van de Vechtdalstal aangeboden aan onze Stichting. Concreet houdt dit in, dat 
we tijdens dit evenement gratis gebruik mogen maken van een groot aantal boxen voor expositie-  en 
werkruimte. Paarden-en kunstminnend publiek kunnen elkaar hier treffen. Binnenkort krijgen alle 
kunstenaars meer informatie over dit gezellige evenement. 
 
Panelenroute centrum 
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt. De kunstenaars, die te kennen hebben gegeven, dat zij een 
paneel wilden beschilderen, zijn aangeschreven om een ontwerp in te dienen bij de toetsingscommissie. 
Deze commissie, bestaande uit Janice Smit namens de winkeliersvereniging, Elisabeth Idema vanuit de 
gemeente, bestuurslid Annemarie Leebeek en Luuk Vogelzang namens de werkgroep Panelenroute, 
bekeek de ontwerpen aan de hand van een aantal toetsingscriteria. Het resultaat is dat zes kunstenaars 
inmiddels een paneel thuis hebben en aan de slag kunnen. Half mei zullen de panelen in de binnenstad 
worden opgehangen. We streven ernaar om dan ook een nieuw boekje met de Panelenroute klaar te 
hebben. Ook voor QR- codes wordt gezorgd. 
 
Kijk op Kunst 
De komende week vergadert de werkgroep. De evaluatieresultaten van vorig jaar worden uiteraard 
meegenomen in de plannen en de werkopzet voor dit jaar. We hopen met ‘Kijk op Kunst’ op een kleurrijke 
herfst. Mocht iemand mee willen denken of ideeën wil doorgeven: graag! Dit kan via mail gericht aan Joke: 
algemeen@vechtdalkunsten.nl 
 


