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Beste leden KBO-Nuland.
Opening nieuw seizoen woensdag 15 september
Zet deze datum alvast in uw agenda!. We hebben voor u een gezellige middag gepland met
muziek van het Duo “Maestro & Co. “
Een gevarieerd programma met mooie muziek, luisterliedjes en gezellige meezingers. Een
feest van herkenning.
De middag begint om 14.00 uur. U dient zich voor deze middag wel op te geven vóór
13 september.
Dit kan per email naar mrs-jvp@hotmail.com of even bellen naar Joke van Pinxteren:
06-28345795
Het is zover. We gaan een reisje organiseren voor u !
Reis naar Holiday On Ice op zaterdag 11 december 2021 te Zwolle
10.45 uur: Vertrek vanuit Nuland
Nadat we zijn vertrokken vanuit Nuland zullen we eerst een deel over de snelweg rijden.
Eenmaal over de rivier de Rijn verlaten we de snelweg en gaan ons opmaken voor een mooie
route.
We rijden eerst langs de prachtige woningen van Wolfheze waarna we onze rit vervolgen over
de Veluwe.
We passeren plaatsen als Otterlo, Ugchelen, Apeldoorn en Vaassen voordat we uiteindelijk in
Terwolde zullen arriveren.
12.30 uur: Verwachte aankomst in Terwolde bij restaurant Kriebelz, waar we gaan
genieten van een heerlijke koffietafel waarbij de kroket uiteraard niet mag ontbreken.
13.45 uur: Na de lunch rijden we verder naar Zwolle.
14.15 uur: Verwachte aankomst in Zwolle waar we vanmiddag de prachtige show Supernova
van Holiday on Ice zullen gaan bezoeken.
15.00 uur: Aanvang van de show. Uiteraard hebben wij voor u eerste rang tickets besteld
zodat u niets van het spektakel hoeft te missen.
17.00 uur: Na afloop van de voorstelling staat de touringcar weer gereed om te beginnen aan
de terugreis naar Nuland.
18.30 uur: Verwachte aankomst in Nuland.
De kosten voor deze reis zijn +/- € 85,-- pp (afhankelijk van totaal aantal deelnemers)
Deze prijs is inclusief - vervoer per luxe touringcar
koffietafel met kroket
eerste rang ticket voor de voorstelling Supernova
U kunt zich voor deze reis opgeven bij Joke van Pinxteren tot 15 september a.s.
Mrs-jvp@hotmail.com of tel. nummer: 06-28345795 (geen gehoor, spreek de voicemail in
met naam en adres).
Let op: er mogen maar 50/55 personen mee in de bus, dus vol…is vol….
Expositie kunstschilderen in de Meent
Deze expositie kunt u bezoeken tot 16 september.
Ma Di Wo Do
ochtend van
9.00 u tot 12.00u
Di en Do
middag van
13.00u tot 17.00u
Zo
avond van
20.00u tot 22.00u
Let op: In de maand augustus is de Meent gesloten.

Buitenexpositie kunstkring “De Meent”
Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 wordt door leden van
kunstkring “De Meent” een buitenexpositie verzorgd. Hierbij stellen zij hun
tuin en huis voor u open voor het bezichtigen van hun kunstwerken van de
afgelopen periode. Dit staat garant voor een bont en gevarieerd aanbod.
Meerdere kunstkringleden nemen deel aan deze expositie, waardoor er
een route ontstaat, die lopend of fietsend kan worden afgelegd. Op het plattegrondje zijn de locaties aangegeven
waar u terecht kunt. Op elke locatie is behalve de bewoner één of meer gastkunstenaars aanwezig, wat een
verrassende variatie aan werken biedt.
De kunstkring, waarvan de leden allemaal uit Nuland en omgeving komen, kent een grote diversiteit, zoals
schilderwerken in diverse stijlen, van realistisch tot abstract, beeldhouwwerken en plastieken, maar ook dichtkunst,
keramiek en porselein schilderen is vertegenwoordigd in de kunstkring. In deze route kunt u met alle vormen
kennismaken en genieten van wat de kunstenaars in coronatijd aan creativiteit aan het materiaal of het doek
hebben toevertrouwd.

U bent deze dagen van harte welkom en de deur staat voor u open.
Buitenexpositie “De Meent” Nuland:
zaterdag 11 september 2021, van 11.00 tot 17.00 uur en
zondag 12 september 2021, van 11.00 tot 17.00 uur.

Deelnemende kunstenaars: Ingrid van den Boogaard, Rikie van den Bosch, Lonneke Cloosterman, Els Cnossen,
Erik van Grinsven, Erna de Groot, Anita Hanegraaf, Stephan Mercx, René Roovers, Geertje de Waal- Witjes, Joke
Witjes en Betsie Zwanenberg.

