
 
 
 
Het jaar begint aan zijn laatste maanden. Het lijkt nog vroeg om al terug te blikken, 
maar wat betreft Vechtdalkunsten zijn er geen activiteiten meer te verwachten. De 
omstandigheden zijn op dit moment ook zo dat een traditionele vriendendag met 
evaluaties en vooruitkijken er niet in zit. We hoopten het jaar nog goed te maken met 
een verrijkte Kijk op Kunst, maar ook hier heeft corona ons tegengezeten. Gelukkig 
zijn de diverse exposities in winkels wel doorgegaan. In de eerste week was er een 
duidelijke bezoekersstroom voor de diverse winkels. In de loop van oktober nam dit 
ook weer af met de toenemende ernst van de corona-pandemie.  
 
Laten we hopen dat volgend jaar een rijker kunstzinnig jaar wordt.  Er heeft zich een 
nieuwe ploeg zich aangemeld voor het organiseren van de Ommer Kunstweekend en 
met niet versagend enthousiasme zijn er al weer data’s geprikt voor Montmartre. 
Onder voorbehoud zijn deze data alvast vermeld in de agenda hiernaast.    

 
Winnaar 2020 Kijk op Kunst 

De meest aansprekende etalage van de Kijk op Kunst 2020 is door  een jury bepaald 
en onlangs bekendgemaakt. Door de corona heeft de prijsuitreiking alleen met de 
direct betrokkenen plaatsgevonden. De grote winnaar is   ‘Silo, Kledingreparatie en 
stomerij’ met schilderijen van Luuk Vogelzang. 

Dit jaar vond de 14
de

 Kijk op Kunst plaats in 50 winkels in Ommen met 43 
kunstenaars. Een 3 koppige jury hebben de beste, mooiste, of meest aansprekende 
combinatie van kunstwerken en etalage ‘producten’ uitgekozen. 

v.l.n.r : Hester 
Molenberg, dhr en 
Mevr. Silo, Luuk 
Vogelzang. 

Foto door  

Bard Peskens;  

 

 

 

 

De jury geeft als reden op: “Op de etalageruit staat: ‘Silo, Kledingreparatie en 
stomerij’. De schilderijen van Luuk laten een beeltenis zien van een frisse wind die 
door de kleding gaat, waarbij er één kledingstuk weg waait. Heel grappig. Op de 
andere schilderijen speelt kleding ook de hoofdrol.” De prijs werd uitgereikt door 
Hester Molenberg, zelf kunstenares en organisator van Kijk op Kunst in voorgaande 
jaren.  Verder waren daar de heer en mevrouw Silo en de kunstenaar. Luuk 
vermeldde dat mevrouw Silo expliciet vroeg om schilderijen waar kleding een rol 
speelt. De kunstenaar kon daar goed op inspelen, met de winnende etalage als 
resultaat. 

Agenda 2021: 
6 juni, 4 juli, 8 augustus 
    Montmartre 
 
28 en 29 augustus 
    Ommer Kunstweekend 
 
2 t/m 23 oktober 
    Kijk op Kunst 2021 
 
 
 
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 
 Margreet van Dulst 
 Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelzang 
 Joke van Eck (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Bijl 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 

 
NB: LP staat voor Linking Pin; 
=bestuurslid Vechtdalkunsten 

 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 

herfst 2020 



Panelenpad 

Stilletjes is de stad Ommen verrijkt met drie kunstpanelen. Een aantal panelen waren 
aan vervanging toe. De drie panelen zijn van Wessel Rozema, Annemiek Kuipers en 
Daniëlle Tesselaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de wijzers van de klok mee: panelen van:  Wessel Rozema, Daniëlle Tesselaar, 
Annemiek Kuipers. 

 

Ommer Kunstweekend 

Joke Veen en Thea Jitta hebben na dit evenement een aantal jaren te hebben 
georganiseerd hun taken overgedragen aan een nieuwe ploeg. Ook Jolanda 
Dantuma, die sinds het voorjaar 2020 hieraan heeft bijgedragen, heeft zich om 
gezondheidsredenen moeten terugtrekken. Gelukkig heeft een hele nieuwe ploeg 
zich aangemeld om deze kar te trekken. De nieuwe werkgroepsleden zijn Tineke 
Langbroek, Wil de Brabander en Aart Tijssen, bijgestaan door Job van Splunter. 
Vanaf deze plaats willen we Joke Veen en Thea Jitta hartelijk bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme om met veel geduld en vaak volharding dit evenement telkens 
weer gestalte te geven. 

Onder meer vanwege de onzekerheden rond corona, wordt er relatief laat gestart 
met de organisatie van het kunstweekend in 2021. Medio maart kan men een bericht 
ontvangen om je aan te melden voor dit evenement.     

 



Overig Nieuws, korte berichten 

Vriendenbijdrage  

In vorige nieuwsbrieven hebben we aangekondigd dat de vrienden-bijdragen per 1 
januari verhoogd zouden worden. Veel activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan, dat 
betekent onder ander dat er ook wat minder kosten zijn geweest. We hebben daarom 
besloten deze verhoging tot nader order uit te stellen.  

Algemene folder 

De algemene folder van Vechtdalkunsten is wel gereedgekomen en gedrukt. Helaas 
bracht de oktobermaand niet de gelegenheid om deze rond te delen. Dat is niet zo 
erg. Het is de bedoeling dat deze folder een aantal jaren mee kan gaan. Voor 
diegene die er nu al een bestemming voor weet, de folder is op te halen bij een van 
de bestuursleden.  

Vechtdalmarketing 

De stichting is deelnemer geworden van Vechtdalmarketing. Onze activiteiten zullen 
dan in het Vechtdal-magazine worden vermeld en kunnen de activiteiten volgend 
seizoen op de website(www.vechtdaloverijssel.nl) worden geplaatst. Veel toeristen 
maken gebruik van deze site om te weten te komen wat er zoal te doen is in en rond 
Ommen, dus hopelijk zullen onze activiteiten ook op deze manier onder de aandacht 
komen van de bezoekers aan de vechtstreek. 

Voor de vriend-kunstenaar die een eigen evenement heeft zoals een expositie 
bestaat de mogelijkheid dit via onze stichting dit op de website van 
vechtdalmarketing te laten plaatsen. 

Ten slotte:  

Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om onze activiteiten van Vechtdalkunsten 
mogelijk te maken. Het is zuur en onbevredigend dat zo weinig doorgang heeft 
kunnen vinden. Normaal kunnen we jullie bedanken op een bijeenkomst in het 
najaar, maar dat is nu niet mogelijk. Laten we hopen op een cultureel rijk jaar voor 
2021. Maar dan nu maar van af deze plaats 

Hartelijk bedankt! 

 

  

 

   


