
 
 
 
Door de voortdurende corona/pandemie zijn ook dit jaar de evenementen beperkt 
gebleven. Montmartre is in zijn geheel niet doorgegaan. Gedurende de zomer kwam 
de vaccinatiecampagne goed op gang en werden veel maatregelen afgeschaald. Het 
Ommer Kunst Weekend kon gelukkig wel doorgaan, evenals Kijk op Kunst, waarvan 
hier een klein verslag. 

 
Nieuw bestuurslid: Tom Beumer 

Tom Beumer komt het bestuur van de stichting versterken. Hij wordt 
penningmeester. Joke van Eck treedt eind november af als bestuurslid. Hans 
Poolman, die als administrateur de laatste jaren Joke van Eck heeft bijgestaan in de 
uitvoering van de financiële administratie, stopt hiermee per 1 januari. 

Tom Beumer is een enthousiaste man, vol met ideeën, eigenschappen die hij wil 
inzetten voor verdere bloei van onze stichting.   

Elkaar Ontmoeten op 29 oktober 

Het mag weer, en daar maken we graag gebruik van. Op 29 oktober willen we elkaar 
ontmoeten op de bovenzaal bij Flater. Een terugblik op dit jaar en vooral vooruit 
kijken naar het programma voor 2022. Er zijn voorzichtige doorbraken wat betreft een 
mogelijk eigen centrum/galerie in het centrum van Ommen. Hopelijk kan hierover op 
29 oktober wat verteld worden.  

Evenementen 2021 

De kunstenaars hebben zich in ruime mate gemeld voor het Ommer Kunst Weekend. 
Het aantal kunstpunten was een beetje mager, het kon allemaal net. Door een ruime 
subsidie van het Jan en Minie de Wildefonds, kon de bijdrage van kunstenaars dit 
jaar achterwege blijven. Ondanks het wat slechtere weer dan in andere jaren, mogen 
we niet ontevreden zijn over het aantal bezoekers.  

Kijk op Kunst is gewoon doorgegaan. Het aantal deelnemende winkels en 
kunstenaars is wat minder dan andere jaren. De noodzaak wordt gevoeld dit 
evenement van nieuwe energie te voorzien. Wie komt het team versterken ?   

Overig nieuws, korte berichten 

Via de web-galerie van de website Vechtdalkunsten.nl zijn twee werken verkocht. Het 
zijn twee werken van Hannah van Schelven. Een teken dat de web-galerie bekeken 
wordt en een zekere potentie heeft. 

Er hebben zich twee nieuwe vrienden aangemeld: Janetta Bron en Peter 
Hoogenboom. Binnenkort hopen we een presentatie van deze kunstenaars op de 
website te hebben. 

 

 

 

Agenda 2021: 
29 oktober 2021 
 Elkaar Ontmoeten  
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Joke van Eck (LP) 
CSI 
 Fred van Lint 

Annemarie Leebeek (LP) 
Ommer KunstWeekend 
 Tineke Langbroek 
 Wil de Brabander 
 Aart Tijssen 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
 Annemarie Leebeek 
    Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 

Eigen centrum 
  Jeroen Bijl 
   Hester Molenberg 
   Annemarie Leebeek 
   Job van Splunter 
 
NB: LP staat voor Linking Pin; 
=bestuurslid Vechtdalkunsten 

 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 

Najaar  2021 


