
 
 
 

 
 Feestje! 

Het is alweer lang geleden dat we elkaar informeel 
hebben kunnen ontmoeten op een Vechtdal-
bijeenkomst. De laatste keer was in 2017. In het 
voorjaar van 2019 was een feestje ingepland, maar 

toen ging alles op slot. Maar we kunnen weer. In ieder geval voelen wij als bestuur 
wel de behoefte om weer eens de vrienden te zien van Vechtdalkunsten en elkaar 
te spreken en elkaar in de ogen te kijken.  

Op vrijdag 13 mei willen we jullie graag verwelkomen in de (feest)zaal van Job 
van Splunter, Witharenweg 14 te Witharen.   Vanaf  ±20.00 is iedereen welkom. 
Er worden hapjes en drankjes geregeld en er staat een (vintage) CD speler. Om 
een idee te hebben hoeveel er ingekocht moet worden, zou het prettig zijn als je 
aangeeft via voorzitter@vechtdalkunsten.nl of je komt.  

 
Kijk op Kunst – een Nieuw Team! 

Er zijn naast Hélène twee nieuwe teamleden opgestaan om Kijk op Kunst dit jaar te 
organiseren. Dit zijn Marjoke van Kamp en Bart Peskens. Bij de eerste bijeenkomst 
borrelde er alweer enthousiasme tussen de teamleden om dit jaarlijkse evenement 
weer nieuw leven in te blazen en er een attractief evenement van te maken. Hopelijk 
houdt de corona zich gedeisd, zodat we volop en onbelemmerd weer kunnen 
genieten van fraaie etalages met kunst in het najaar. 

 
 
Ommer Kunstweekend 

Onlangs zijn de uitnodigingen uitgegaan om deel te nemen aan het kunstweekend op 
27 en 28 augustus. Met nadruk willen we ook kunstenaars van buiten de stichting 
Vechtdalkunsten uitnodigen om deel te nemen en een breder en groter aanbod te 
genereren.  

Gelijktijdig met het Ommer Kunstweekend, wordt het Festival aan de Vecht 
gehouden. Dit festival groeit in omvang en zal nu jaarlijks plaatsvinden op lokaties 
tussen Zwolle en Hardenberg. Er zijn besprekingen gaande om een samenwerking  
op een aantal vlakken te bereiken. Voor ons zou dat betekenen dat een groter 
publiek bereikt wordt dat temidden van horeca en muziek ook verleid wordt een 
aantal kunstpunten te bezoeken. 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda 2022 
29 mei: Montmartre *) 
26 juni Montmartre 
21 augustus: Montmartre 
27 en 28 augustus: Ommer 
Kunst Weekend 
8 t/m 28 oktober Kijk op 
Kunst 
*) data MM: onder voorbehoud van 
vergunning en afstemming met 
betrokkenen 

 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Ton Beumer  
Ommer KunstWeekend 
 Tineke Langbroek 
 Wil de Brabander 
 Aart Tijssen 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
   Marjoke van Kamp 
   Bard Peskens 
 Hélène Dirkse (LP) 

Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck  
   Annemarie Leebeek (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 

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

Vechtdalkunsten bestaat alweer een tien jaar, maar dit hadden we 
nog niet: een Huishoudelijk Regelement. In dit Huishoudelijke 
Reglement worden een aantal praktische zaken geregeld, zoals de 
gewenste termijn voor het functioneren van een bestuurslid (circa 
3 jaar), en hoe om te gaan met betalingen van kunstenaars die te 
kennen geven dat zij willen stoppen met het vriend zijn van 
Vechtdalkunsten (bij opzeggingen voor 1 december, wordt de 
verplichting tot betalen in het daaropvolgende jaar stopgezet) en 
nog wat andere zaken van praktische aard. Er wordt nog wat aan 
geschaafd, maar binnenkort is dit in te zien op de website en wordt 
het toegestuurd. We hopen dat met dit reglement een aantal 
onduidelijkheden en bijbehorende irritaties tot het verkleden 
behoren. Met dank aan Ton Beumer, die hiervoor de aanzet heeft 
gegeven.    

 

 

 

 

Exposities?  

Ongetwijfeld zijn er kunstenaars onder ons die ergens in den lande een expositie 
hebben van hun werk. Het zou interessant zijn om van elkaar te weten wie waar 
exposeert. Deze nieuwsbrief is daar een mooi medium voor. Dit genereert 
betrokkenheid en ook reclame.  De nieuwsbrief verschijn vier maal per jaar in voor- 
en najaar, in zomer- en winterseizoen. Vaste aanleverdata zijn niet te geven, maar 
voor een bericht is altijd plek. Een bericht kan gericht worden aan: 
pr@vechtdalkunsten.nl   

We hebben ook een Facebookpagina, waar exposities van vrienden gemeld kunnen 
worden. Meldingen hiervoor kunnen naar voorzitter@vechtdalkunsten.nl 

 


