
 
 

 

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 de mailinglijst halen, 
tenzij je door ons op de hoogte gehouden wilt worden. Laat het ons even 

weten.  

  

Aanmelden in Coronatijd 

Ondanks de maatregelen van het RIVM rondom het coronavirus 
overleggen het bestuur, de organisatoren van de 3 pleisterplaatsen en de 

coördinatoren van de 3 Oever Atelier Route alweer regelmatig met elkaar. 
We doen dit uiteraard op een veilige, digitale manier.  

We willen toch graag de plannen klaar hebben liggen in de verwachting 
dat het 3 Oever Festival gewoon door gaat in het 3e weekend van 

september.  
Als coördinatoren van de 3 Oever Atelier Route hebben we besloten dat 

kunstenaars en eigenaren van expositielocaties zich gewoon aan kunnen 
melden tot 1 mei 2020 en dat we de factuur sturen als we zeker weten 

dat het festival door gaat. Mocht je al betaald hebben dan restitueren we 
je het bedrag als het festival niet door gaat in 2020. 
  

Graag willen we de aanmeldingen zo snel mogelijk in ons bestand hebben 
zodat we de gegevens klaar kunnen maken voor de website, matches 

willen maken tussen kunstenaars en expositielocaties en ook omdat we de 
PR alvast willen starten rondom het festival en de kunstroute.  

DUS, AARZEL NIET EN MELD JE SNEL AAN! JE HOEFT NU NIET 

VOORAF TE BETALEN. 
 

Voor de volledigheid sturen we de uitnodiging en het aanmeldformulier 
nog een keer mee. 

 
Verbinden in Coronatijd 



De meeste mensen zitten de komende tijd nog veel binnen. Op Facebook 
verschijnen allerlei acties en challenges (uitdagingen) om mensen met 

elkaar in contact te houden en om mooie dingen te verspreiden in deze 

moeilijke dagen. Zo zijn er ook een aantal challenges met kunst. Een van 
deze challenges hebben we, op initiatief van Rita Oostendorp, 

geadopteerd in onze Facebookgroep 3 Oever Atelier Route. Doe je ook 
mee? Je kan genomineerd worden door je collega en je kunt andere 

kunstenaars nomineren om 10 dagen lang een kunstwerk te plaatsen. Het 
is natuurlijk vrijblijvend, maar het is vooral ook leuk om de kunstwerken 

van andere kunstenaars in deze kunstroute te leren kennen. Ben je nog 
geen lid van de besloten Facebookgroep? Meld je daar dan voor aan via 

https://www.facebook.com/groups/229200584416208/ 
 

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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