
 
Het nieuwe seizoen met kunst-evenementen staat te beginnen, helaas 
gelijk met het rondwaren van een virus. Laten we echter hopen dat dit 
niet teveel activiteiten lam legt; echter: 
 
 

Voorjaarsvriendenfeest 29 maart 
 
 
Gelet op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus laten we het 
voorjaarsvriendenfeest niet doorgaan. Wellicht in het najaar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montmartre 2.0 
 
Het had maar een haartje gescheeld of de Montmartre was er niet meer 
geweest. Dat heeft de nieuwe werkgroep Montmartre gelukkig niet laten 
gebeuren. 
 
De nieuwe werkgroep bestaande uit  Danielle, Azat en Rieta, zijn met nieuw 
elan bezig geweest om Montmartre in een nieuw jasje te steken. Afgelopen 
jaar waren er onder andere problemen met luchtkussens die de horeca er voor 
de kinderen had geplaatst. Leuk voor de kinderen maar het ondersteunde niet 
echt het kunstzinnig karakter van de Montmartre. De werkgroep is het gesprek 
met de horeca aangegaan en tot een mooie samenwerking gekomen wat 
betreft de kinderen. 
 
Aanstaand jaar zijn er geen luchtkussens meer maar een schilderworkshop- 
tafel. Er zijn nog meer mooie afspraken gemaakt zoals samenwerking op het 
gebied van muziek. En voor iedere deelnemer is er een kop koffie van 
restaurant Jipp. Ook zal er een experiment zijn: één keer begint de Montmartre 
later en gaat door tot in de avond. Jipp verzorgt dan voor iedere deelnemer 
een maaltijd tegen een laag tarief. Al met al is de werkgroep druk om er dit jaar 
weer een gezellige boel van te maken. Jij komt toch ook?  
 

Voor in de agenda: 
7-6  Montmartre 
7-7 aanvang CSI 
19-7 Montmartre 
9-8 Montmartre 
 
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Joke van Eck (LP) 
CSI 
 Fred van Lint 

Annemarie Leebeek (LP) 
Ommer KunstWeekend 
 Joke Veen 
 Thea Jitta 
 Aart Tijssen 
 Jolanda Dantuma 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
 Miny Vroegindewij 
 Margreet van Dulst 
 Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelenzand 
 Joke van Eck (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Beil 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 
 
 
 
Montmartre 
De nieuwe data voor 2020: 
7 juni  13-17 uur 
19 juli  15-19 uur 
9 aug.  13-17 uur 
 
Aanmelden via: 
montmartre@vechtdalkunsten.nl 
(verplicht) 
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Werkgroepen en Linking Pin 

 
Een linking-pin is een communicatie-schakel in de vorm van een bestuurslid 
tussen de werkgroepen en het bestuur. De werkgroepen zijn zo ook indirect via 
de linking pinnen met elkaar verbonden. Vanwege allerlei mutaties in bestuur 
en werkgroepen  is in deze nieuwsbrief een overzicht (zie inzet) van de 
bemensing van werkgroepen en de bijbehorende  linking-pin (LP) opgenomen. 

 

 

 

Pop-up Galerie Bij An en Ien 

Het centrum van Ommen kent behoorlijk wat leegstand, ongezellige zwarte 
gaten of afgeplakte etalageruiten. De etalages van het pand Bermerstraat 13a 
zijn beschikbaar gesteld voor een kunstzinnige invulling.  

 

Met veel enthousiasme hebben kunstenaars van st. Vechtdalkunsten hun werk 
gebracht en de expo ingericht. Op dit moment er zijn glaswerken, schilderijen, 
beelden en tekeningen te zien. Regelmatig zullen er nieuwe werken ten toon 
worden gesteld. In ieder geval tot eind april blijft deze voorziening beschikbaar. 
Er zijn besprekingen gaande voor een voortzetting. We houden je op de 
hoogte.  

   
Bestuurswisseling 

 
Per 12 maart is Monique Pieters gestopt met haar functie als secretaris van de 
vereniging. Zij heeft dit vier jaren met zorgvuldigheid en enthousiasme gedaan. 
Wij wensen haar vanaf deze plaats veel plezier en inspiratie met de tijd die nu 
beschikbaar komt. Haar taak zal wordt overgenomen  door Hélène Dirkse. 
 

 
OPROEPEN 
 
Ommer Kunst Weekend 
Ja, het is vroeg, maar om 
ongestresst de PR voor te 
bereiden is het goed om 
vroeg in het jaar dit 
evenement op; te starten.  
Er zijn nog plaatsen vrij voor 
kunstenaars om hun werk op 
één van de lokaties aan het 
publiek te presenteren. 
Aanmelden kan via 
kunstroute@vechtdalkunsten.nl  
 
 
Website 
Er zijn veel positieve reacties 
gekomen op onze nieuwe 
website. De volgende stap is 
het aantal bezoekers op de 
site te vergroten. Wat hierin 
helpt zijn verwijzingen van 
andere sites naar 
vechtdalkunsten. Heb je een 
website gerelateerd aan 
kunst, dan willen we je vragen 
een vermelding te doen op 
jouw site naar 
www.vechtdalkunsten.nl 
Dit helpt ook jouw site in 
vindbaarheid. 
 
 
 
 
Exposeren 
Training en vergadercentrum 
Pro Elan biedt kunstenaars de 
gelegenheid om hun werk 
(gratis) te exposeren in hun 
pand aan de Beerzerweg 5e 
te Ommen. Exposities 
beslaan periodes van 
ongeveer half jaar, twee 
kunstenaars tegelijk.  
Heb je interesse, geef je 
dan op bij Netty Kolling 
van Pro Elan via  
netty-kolling@pro-elan.nl  
 


