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Even voorstellen! 

— 

Wij zijn Loes van Genderen en 

Catie Bakker, beiden 

afstudeerstudent aan de 

Hogeschool voor  de Kunsten in 

Utrecht.  

 

De komende tijd werken wij in 

samenwerking met Van Alckmaer 

aan een project waarbij we de 

oude Bloemwijk willen eren met 

een kunstwerk. In deze 

nieuwsbrief willen we ons idee 

verder uitleggen.  

 

Wat willen we doen? 

— 

We willen jullie verhalen van de 

oude Bloemwijk doorvertellen! 

Dat willen we doen door houten 

meubels, of andere spullen te 

verzamelen, die in de Bloemwijk 

hebben gestaan en geen plek 

meer krijgen in de nieuwe 

Bloemwijk. Van deze spullen 

maken we een nieuw kunstwerk, 

met de kenmerken van de 

mooie, oude Bloemwijk.  

 

Dus heeft u zo’n meubel of een 

ander voorwerp dat wij kunnen 

gebruiken, dan horen we dat 

graag! We komen het meubel of 

voorwerp dan bij u thuis ophalen, 

uiteraard op gepaste afstand 

volgens de regels van het RIVM. 

We fotograferen het voorwerp en 

horen graag wat u erover kan 

vertellen.  

 

Uw mooiste verhalen nemen we 

mee in het kunstwerk. 

Samen met elkaar 

— 

Dit kunstwerk willen we 

samen met u als 

bewoners maken in een 

ontmoetingsruimte. 

Iedereen die dit leuk 

vindt, kan hieraan mee 

doen! Ervaring of kennis 

is niet nodig. We hopen 

dat we dit kunstwerk 

uiteindelijk een plek 

kunnen geven in de  

nieuwe Bloemwijk.  

 

Naast het maken van het 

kunstwerk, willen we in deze 

ontmoetingsruimte met u in 

gesprek over het leven in ‘’de 

Bloemwijk van de toekomst’’. 

Waar kijkt u naar uit en waar ziet 

u tegen op? Misschien heeft u 

nog wel mooie ideeën, die 

verzamelen we graag. Maar u 

bent natuurlijk ook welkom voor 

een lekkere kop koffie.  

 

Wanneer willen we dat 

doen? 
Wanneer we dit project precies 

kunnen uitvoeren, is afhankelijk 

van de coronamaatregelen. 

Zodra de startdatum bekend is 

dan laten wij u dat weten.  

 

Meedenken? 
Heeft u vragen over dit project, 

of heeft u ideeën en  zou u willen 

meedenken? Dan horen we dat  

heel graag! Neem gerust contact 

op via 06-55466426 of 

bloemwijk@vanalckmaer.nl.  

 

U kunt zich ook aanmelden via 

het antwoordformulier op de 

achterkant van deze nieuwsbrief, 

dan nemen wij contact met u op.  

 

          Loes   Catie 

 

Heeft u nu al een mooi 

meubelstuk of ander voorwerp in 

de aanbieding, dan horen we dat 

ook graag.  

 

Op dit moment gaat onze 

voorkeur uit naar houten 

meubels, maar heeft u iets 

bijzonders van een ander 

materiaal, dan kijken we ook 

graag of we daar iets mee 

kunnen. We hopen natuurlijk op 

veel mooie spullen, met mooie 

verhalen. Let op, de spullen 

worden vernietigd en van het 

materiaal uit de spullen maken 

we het nieuwe kunstwerk, u 

herkent het dus niet meer terug. 

Uw meubelstuk of voorwerp 

krijgt in een andere vorm een 

ereplaats in de wijk.  

 

Wij kijken ernaar uit om te 

kunnen beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunt u het team        

Bloemwijk bereiken?           
Dat kan via het telefoonnummer  

072- 541 03 40 of 

06-  55 46 64 26 

of per mail 

bloemwijk@vanalckmaer.nl  
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Aanmeldformulier 
 

Via dit formulier kunt u zich aanmelden om mee te denken, of om een voorwerp voor het  

kunstwerk aan te bieden. Na invullen kunt u dit formulier afgeven of door de brievenbus doen 

op Boomkampstraat 5.  

 

Kruis aan wat van toepassing is: 

o Ik heb ideeën, of wil graag meedenken over dit project. 

o Ik heb een meubel of ander voorwerp in de aanbieding voor het kunstwerk.  

 

Naam:___________________________________________ 

E-mailadres:______________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________ 

 
Heeft u een idee of een opmerking? Laat het ons weten! 
 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


