
 4 tot 12 september 2021

Het kan weer! 
Genieten van kunst een cultuur. Van 4 tot 12 september zijn er heel wat activiteiten 
gepland. In deze folder vindt u een overzicht van de samenwerking die kunstenaars 
en culturele instellingen met elkaar zijn aangegaan.

Programma Verbindingsfestival

30 augustus tot 12 september:
 Doorkijkje Nijkerk: Expositie ‘de Brink’ in diverse etalages in het centrum  
 van Nijkerk. En tentoonstelling in Museum Nijkerk. Duurt de hele maand!
 Beren op de weg: Expositie foto’s van beren achter de ramen tijdens Corona.  
 In samenwerking met Kringloopwinkel Goed Bezig die de bijpassende lijsten  
 heeft gemaakt.
 Natuur op z’n mooist Fototentoonstelling IVN, vanaf 4 september de hele  
 maand in de Stuw.

4 september: 
 Kunstmarkt op het Molenplein van 11.00 tot 16.00 u.
 Het Levende Boek  10.00 tot 13.00 u Bibliotheek Nijkerk
 In "Het Levende Boek" lees je geen boeken, maar 'mensen'. Interessante  
                mensen, bijzondere mensen, normale mensen, mensen die je in het 
 dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis  
 van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een expressieve muzikant,  
 een ex-crimineel, een transgender, een artistieke kunstenaar en een    
 tienermoeder zitten klaar om jou hun levensverhaal te vertellen. In een  
 open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

5 september: 
 Struinen door de tuinen (= Gluren bij de Buren) 
 https://glurenbijdeburen.nl/informatie/programma
 Back to the eighties in Hoevelaken! Bibliotheek Hoevelaken 13.00 – 16.00 u
 Op zondag 5 september treedt Bibliotheek Hoevelaken naar buiten. Tijdens  
  het event Gluren met de Buren en het verbindingsfestival dragen wij zorg  
 voor sfeervol en feestelijk vermaak in de 'tuin' van de Bibliotheek. Gluren bij  
 de Buren in de 'tuin' van Bibliotheek Hoevelaken tussen 13:00 en 16:00 u. 
 Neem je picknickkleed mee, voorzie jezelf van een hapje en een drankje 
 en kom vooral luisteren, lezen en genieten. Eduard Brink draait vinyl. 
 Een middag in de sfeer van de jaren '80. Dat wil je niet missen!

8 september:
 't Veense belevenissendiner 19.00 tot 22.00 u
 Schuif aan bij het diner in 't Veense Hart. Met hapjes, muziek, dans en 
 andere multiculturele uitingen beloven we een mooie, lekkere avond.
 De gerechten worden gemaakt door lokale inwoners uit de gemeente 
 Nijkerk vanuit hun internationale roots.
 Let op! Wij kunnen geen rekening houden met diëten en andere eetwensen  
 (ons excuus.) Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers en buitenlandse keukens.  
 Aanmelden via de website van de bibliotheek.
11 september:
 Open monumentendag 10.00 tot 16.00 u



De foto’s te zien in de tuinen van:

Duifhuis 12
Van Twillerstraat 3
Venestraat 60
Venestraat 37 b
Hogenhof 28
Wikke 55
Brink 41 a
Holkerweg 10
Spoorstraat 6
Spoorstraat 20
Van Reenenpark 30
Van Reenenpark 25
Van Reenenpark 3
Bijkerkstraat 2
Barneveldseweg 20
Hoogstraat 7 
Kleterstraat
Spochthoornseweg 1
Wallersteeg 40
Havikenhof 29
Callenbachstraat 19
Hazelaarshof 14
Raadhuisstraat 3
Colenbrandenstraat 22
Hooglandseweg 18, Nijkerkerveen
Kievitslaan 24

‘Beren aan de Weg’ 

Deze foto’s zijn gemaakt door Mathilde Dusol die geïnspireerd werd door alle beren 
die we tijdens de lock-down voor onze ramen hebben gezet. Ze heeft heel wat 
kilometers op de fiets met haar camera afgelegd. Vaak moest ze vroeg haar bed uit 
voor het beste licht 
Medewerkers van Kringloopwinkel Goed Bezig/ ’s Heerenloo hebben de verrassen-
de lijsten ontworpen en gemaakt.
Deze expositie is tot stand gekomen met hulp van Van de Ridder Druk en Print.

Venestraat
 Naaiatelier de Nagel-
schaar
 Dieke Mix
Langestraat
 Wilma's naald er draad
 Willemijn
 Scarabee
 Expert
 Inkt station
Oosterstraat
 van Dal
 Vergeet mij niet
 Optie 1
 Van de Brandhof
Kleterstraat
 Hoda
 Bolle Buikje

Doorkijkje Nijkerk 30 augustus tot 1 oktober

Kreativiteitscentrum De Brink bestaat 50 jaar en pakt uit met een tentoonstelling 
door het centrum van Nijkerk en in museum Nijkerk.

Singel
 Garage
 Laurene mode
 Haarloods
 Specsavers
 Livera
 Bel Abitare
 De Groot (brillen)
Plein
 Roodbeen
 Optiek
Nieuwstraat
 The Vault
Verlaat
 Kinao fascion
 Rob Sterrenberg
 Frans Poorter

Open Monumentendag - Mien huus is joe huus
11 septemer van 10.00 tot 16.00 u

Nijkerk    Hoevelaken:
 Grote Kerk    Hoevelakense bos
 Toren met carillon   Dorpskerk Hoevelaken
 Het oude stadhuis, klokstaat 23  Bunker, Weldammerlaan 6
 Stoomgemaal Arkemheen,  Schimmelpenninck van der Oyeschool, Ooster-
 Museum Nijkerk    dorpstraat 16
 Langestraat  39, Het Atelier
 Spoorstraat 4 en 4A
 Klein Schiphorst spochthoornseweg 2
Appel/ Driedorp
 Wijngaard Aan de Breede Beek
 Windkorenmolen De Hoop
Nijkerkerveen
 Hervormde Kerk Nijkerkerveen
 Pastorie Nieuwe Kerkstraat 64


