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COVID 19 

De pandemie zorgde in 
de aanloop naar Kunst 
op Nienoord voor de 
nodige zorgen. Gaat het 
wel door? Durven be-
zoekers wel te komen? 
Kunnen we de bezoekers 
spreiden? Draagt ieder-
een wel een mondkapje? 
Met het nemen van de 
juiste maatregelen wist 
Kunst op Nienoord de 
basis te leggen voor een 
succesvolle beurs waar 
bezoekers zich veilig 
voelden door de vaste 
looproute en het 
maximum aantal 
bezoekers per tijdslot.  

    

 

       

 

        

Kunst op Nienoord 
Boeiend platvorm voor kunstenaars

 

De jaarlijkse kunstbeurs trok dit jaar 425 liefhebbers. Opnieuw bleek 
hoe Kunst op Nienoord als intermediair een belangrijke functie vervult 
tussen kunstenaar (het bieden van een podium) en bezoeker (op zoek 
naar kwalitatief goede kunstwerken). Deelnemers waren zeer tevreden 
over de gerichte belangstelling, de ambiance, de kwaliteit en diversiteit 
van de aangeboden kunstwerken en de professionele organisatie. 

 
Entree van de Noordhal  

 
De Wachter in de tuin 

Demonstraties in het Koetshuis, de lezing over 10 jaar kunst en afval in 
de Oranjerie, de expositie van beelden en sculpturen in de tuin en de 
kick-off van het museum voor Zinloos afval waren aanvullend op het 
aanbod van de 30 kunstenaars in de Noordhal van het museum. 

 



2 
 

 
DEEL 

DEELNAME 2021 

 

Kunst op Nienoord 

vindt volgend jaar 

plaats op 9 en 10 

oktober. 

Interesse neem dan 

contact met ons op. 

 
 

Museum Nienoord 

Nienoord 1 

9753 AC Leek 

0594-512260 

info@museumnienoord.nl 

www.museumnienoord.nl 

 

 

        

 

        

Deelnemers aan het woord 

 
Jannes Koetsier uit Groningen 

“De kunstbeurs heeft een professionele uitstraling en de diversiteit 
en kwaliteit van de deelnemers is goed. Er was een fijne sfeer en 
een goed samenwerking met alle vrijwilligers. Mijn doel was 
verkopen en dat is gelukt. Een schilderij en enkele boeken. Volgend 
jaar doe ik graag weer mee”. 
 

Henk Winkelman uit Doetinchem 

 “Aanbod van reliëfs en sculpturen binnen en buiten was een 
succes. Organisatie was goed. Zeer behulpzaam bij op- en afbouw 
i.v.m. Mijn hernia. Publiek was gericht en goed. Het kwam gespreid 
binnen door de tijdsloten en daardoor was er voldoende tijd voor 
gesprekken. Ik verkocht een bronzen sculptuur op de beurs”. 

 

Linda van Huffelen uit Norg 

“Ik nam voor het eerst deel en was verrast en zeer positief over de 
goed georganiseerde beurs en het gerichte publiek. Ik verkoop niet 
zo vaak op een beurs, maar op Kunst op Nienoord heb ik enkele 
objecten verkocht. De spreiding van het publiek was even wennen. 
Door de tijdsloten kwam het publiek in golven” 

 

Andries Hogenhuis uit Sint Jacobiparochie 

“Je merkt dat Kunst op Nienoord een naam heeft opgebouwd. 
Deelnemers komen er graag en roemen de professionele 
organisatie, de warmte en de sfeer. Ondanks Corona kwamen de 
bezoekers toch. De kwaliteit en gerichtheid van de bezoekers valt 
op. Ik sta er voor de PR en naamsbekendheid. Opdrachten volgen 
vaak later voort uit mijn deelname”. 
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