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Algemeen .
Het eerste jaar van de stichting is voorbij. We kun-
nen tevreden terugkijken op een jaar waarin veel
gebeurd is. Oprichting stichting, expositie “Textiel
leeft”, inrichting en opening herberg, start kunst-
kring, vanaf 15 september iedere zaterdagmiddag
een suppoost aanwezig in de herberg. Nieuwe plan-
nen voor 2014 uitgewerkt. Zaterdagmiddag 28 de-
cember 2013 hebben we het jaar afgesloten met een
gezellige inloop van 15.00 tot 17.00 uur . Vooraf-
gaand was er koffiedrinken en het vertrek van de
dorpswandeling waaraan 50 mensen meeliepen in
twee groepen, georganiseerd door Tourist info.

Meedenk en meewerkgroep.
De meedenk- meewerkgroep is op maandag 14 ok-
tober bij elkaar geweest, er zijn toen verdere af-
spraken gemaakt over de activiteiten in het jaar
2014 en 2015. Op de volgende bijeenkomst in
maart hopen we over vele nieuwe ideeën en plan-
nen voor 2015 en daarna te praten.

PR/communicatie.
Website: de website is steeds in ontwikkeling, het
wordt steeds mooier en beter. De web-commissie
probeert nieuws en wijzigingen zo snel en accuraat
mogelijk op de site te zetten. De site waarop de kun-
stenaars staan wordt op dit moment bijgewerkt. In-
dien er volgens u personen op missen dan horen we
dit graag. De PR van onze stichting loopt zoveel
mogelijk via onze PR-vrijwilligster, Beatrix Copier.

Kunstenaarsherberg .
Herbergbeheer heeft de organisatie van de her-
bergactiviteiten onder haar hoede. In 2014 staan 4
avonden op de planning met betrekking tot kunst
en natuur, landart. Ook houd Geopark de Honds-
rug er tweemaal een lezing. In maart is de opening
van de OpenAtelier Dagen (OAD) in de herberg, er

zal dan ook gedurende een week een expositie zijn
van de deelnemende ateliers aan de OAD. Een aan-
tal kunstenaars zijn aan het onderzoeken of er be
langstelling is om tijdens “LEEF” de herberg er een
onderdeel van te laten zijn. Er zijn ook al een ze-
vental dorpswandelingen vanuit de herberg door
Tourist info gepland. Er wordt op dit moment actie
ondernomen met betrekking tot verlichting en ex-
positiepanelen.We zoeken nog sponsoren en goede
ideeën voor de expositiewanden, deze moeten ge-
makkelijk verplaatsbaar zijn.

Herbergsuppoosten. De kunstenaarsherberg is op
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open. De
maand januari is de herberg dicht in verband met
toneel. Er wordt geprobeerd om iedere week een
kunstenaar te vragen om in de herberg aanwezig
te zijn, bezoekers kunnen dan de kunstenaar aan
het werk zien. Tijdens de openingsuren is er altijd
een suppoost aanwezig. We zoeken nog mensen die
het leuk vinden om een middag suppoost te zijn. U
kunt zich opgeven via de mail of neem contact op
met Mientje Harmsen, tel. 0591-371634.

Kunstkring .
Op woensdag 30 oktober is de eerste bijeenkomst
geweest, zie nieuws op de site. Er is afgesproken
dat iedere laatste donderdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur er een bijeenkomst is in de her-
berg. De kunstenaars vullen zelf deze avond door
o.a. voorstelronde van 3 kunstenaars, inspireren el-
kaar en komen tot nieuwe initiatieven.

Brinkenexpositie
De voorbereiding voor de brinkenexpositie loopt
goed. Vanuit ieder dorp is er een werkgroeplid. De
expositie zal medio april geopend worden.

Tableau Vivant, kunstenaarsdag
Op zaterdag 30 augustus wordt er een dag georga-
niseerd voor kunstenaars en belangstellenden.
Nadere informatie volgt nog!
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Kijk, voel, beleef!

We wensen iedereen een goed jaar met veel

creativiteit en/of genieten van de resultaten van

de creativiteit van anderen.


