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In deze nieuwsflits:
Mededelingen
Lunch op zondag
K&C Lezing + bezoek expositie over de Nederlandse affichekunst

Mededeling van team koffie-/borreluurtje/ zondagmiddag wandeling
Vanwege de versoepelingen vanuit de overheid hoeft u zich niet meer aan
te melden voor het maandelijkse koffie- / borreluurtje
op de derde vrijdag van de maand. Dit geldt ook voor
het zondagmiddagwandelingetje op de laatste zondag
van de maand.

De biljarters zijn weer begonnen. De locatie is nu in biljartzaal Carambole
in Veldhoven. De biljarts zijn de gehele woensdagmiddag beschikbaar. De
meeste leden komen tussen half 2 en 4 uur.

Lunch op zondag

Iedere 2e zondag van de maand om 13.00
uur bij Harba Lorifa
In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend
dat we met familie, vrienden of kennissen
gezellig samen kunnen zijn. Daarom is het
juist in deze tijd prettig om op een veilige
afstand bij elkaar te komen. Het team van
"Lunch op zondag" organiseert iedere 2e
zondag van de maand een lunch om 13.00 uur bij Harba Lorifa in
Valkenswaard. De kosten voor de lunch zijn €12,50 en ter plekke te voldoen.
Aanmelden voor 5 juli bij:
Ria Smits 040-8425755
Fien Wegter 0402016072
***
Menu zondag 11 juli
Soepje
2 sneetjes brood
Kroket
Scrambled ei met spek
Koffie of thee
***
Menu zondag 8 augustus
***
Courgettesoep
Quiche
Salade met tonijn, ei en kappertjes
Koffie of Thee
***
Wij wensen u een smakelijke, maar vooral gezellige lunch en zien u graag op
11 juli om 13.00 uur bij Harba Lorifa.

‘Het beeld spreekt!’ - Art nouveau in de Nederlandse affichekunst
Dinsdag 3 augustus 2021

Eind april planden wij, na 1 jaar van afzondering, een eerste activiteit in
september. Nu al, sneller dan gedacht, mogen wij weer! Voorlopig blijven wij in
eigen omgeving en brengen een bezoek aan het Nederlands
Steendrukmuseum in Valkenswaard. Na de expositie over Alphonse Mucha in
2020 biedt het museum de expositie ‘Het beeld spreekt!’ over de vroege

Nederlandse affichekunst. Het museum schrijft over deze expositie:
Ontdek de opkomst, het spanningsveld en de
gevarieerde ontwikkeling van de vroege
affichekunst in Nederland tussen 1890 en 1915. In
deze turbulente periode ontwerpen bekende
Nederlandse kunstenaars en toonaangevende
grafici spraakmakende litho’s. Zij werken hiervoor
op het snijvlak van kunst en reclame. Dit levert
werk op in veel uiteenlopende stijlen.
Tijdens de expositie zijn onder meer litho’s van Jan
Toorop, Jozef Israëls en Jan Sluijters te
zien. Bovendien exposeren wij
boekversieringen en gelegenheidsgrafiek uit
dezelfde periode. Het gaat om verfijnde, sierlijke, maar ook opmerkelijk vlakdecoratieve en geometrische ontwerpen van onder meer Jan Toorop, Richard
Roland Holst en Antoon Derkinderen. Deze ontwerpen maken het beeld
compleet van de in Nederland opkomende ‘nieuwe kunst’ merendeels
afkomstig van de lithopers.
Programma
10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en luxe vlaai

10.30 uur

Lezing door Lisette Almering, conservator/curator van het

museum
Aansluitend bezoek expositie Het beeld spreekt! en de vaste collectie van het
museum
Plaats
Nederlands Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C, Valkenswaard.
Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan parkeren voor het museum (beperkt) en op het
Deken Mandersplein (parkeerplaats van winkelcentrum Valkenstaete bij AH).
Op loopafstand (circa 5 minuten) van het museum kan in de Carolusdreef en
in de Valkenierstraat gratis geparkeerd worden.
Wie de bus neemt pakt in Aalst buslijn 317 of 318 richting Valkenswaard en
stapt uit bij halte Valkenierstraat in Valkenswaard. Het museum bevindt zich
op loopafstand van deze halte.
Aantal deelnemers:
Wij volgen de RIVM-regels. Dat betekent dat slechts 25 deelnemers voor een
bezoek kunnen worden ingeschreven. Mocht het aantal aanmeldingen zo hoog
zijn dat een tweede groep gevormd kan worden, dan herhalen wij deze activiteit

op dinsdag 10 augustus.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk
e-mail: k-en-c@pvge-awv.nl
tel.:

040 – 201 09 80 (bij afwezigheid: 040 – 201 53 87)

Kosten (koffie/gebak, lezing en bezoek aan de tentoonstelling en het museum)
Met museumkaart

€ 8,50.

Zonder museumkaart € 14,50.
Betalen, maar eerst aanmelden
Rekeningnr.: NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding ‘Expo 3 augustus’.
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