
 
  

 

Je ontvangt deze Nieuwsflits omdat je al eerder hebt meegedaan aan de 3 

Oever Atelier Route van het 3 Oever Festival.  
Deze Nieuwsflits is een communicatiemiddel voor de deelnemers aan de 3 

Oever Atelier Route. Als je niet deel gaat nemen in 2020 zullen we je uit 

het adressenbestand halen. 

Vanmorgen kregen we een mooi schrijfsel onder ogen dat ons in deze 

angstige, surrealistische tijd diep raakte en ontroerde. We geven dat 
graag aan je door (zie bijlage).  

Als coördinatoren van de 3 Oever Atelier Route willen we je veel sterkte 
en wijsheid wensen. Let goed op jezelf en op je omgeving.  
  

Coronavirus en de 3 Oever Atelier Route 
Het coronavirus zet voorlopig ook de voorbereidingen van de 3 Oever 

Atelier Route even stil. We waren al energiek van start gegaan met 
plannen voor een gezamenlijke expositie/opening, een kunstveiling, 

ideeën voor kinderactiviteiten en een manier om de route op een leuke 
manier te markeren. Nu is het ineens onzeker of het 3 Oever Festival en 

de 3 Oever Atelier Route in september wel georganiseerd kunnen worden 
en zo ja, in welke vorm. Toch geven we de moed niet op en hopen we er, 

ondanks alles en op welke manier dan ook, een mooi lustrum van te 
maken. We houden je daar graag van op de hoogte. 
  

Je kunt en mag je nog steeds aanmelden voor deelname aan de 3 Oever 
Atelier Route. We snappen echter dat je in deze onzekere situatie andere 

zaken aan het hoofd hebt. Heb je je al aangemeld of ga je dat nog doen, 
dan storten we uiteraard je bijdrage terug als de 3 Oever Atelier Route 

niet door gaat. 

 
Het SevenArt Festival in Zevenaar, waar we in de vorige Nieuwsflits over 

schreven is, vanwege het coronavirus, uitgesteld tot het najaar.  
  

Heel veel sterkte voor iedereen en hopelijk tot binnenkort. 
  
  

Met vriendelijke groet, 



  

Marjolijn Rigtering marjolijnrigtering@upcmail.nl  
Petra Koenen petrakoenen@hotmail.com 

Rita Oostendorp r.oostendorp51@upcmail.nl 
Alie Engelsman alie.engelsman@hotmail.com 
  

Laat het ons even weten als je de Nieuwsflits in de toekomst niet meer 
wilt ontvangen. Dan halen we je uit de mailinglijst. 
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