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Hallo… hallo…!, hier
Bollenbach!!

In januari begon ik met de
aankondiging dat wij op zoek
zijn naar mensen die -
financieel of anderszins - de
uitgave van het kunstboek
‘Een gijzeling aan de Moezel’
mee mogelijk willen maken.
De actie waarbij je als
tegenprestatie voor een
eerste donatie de publicatie
‘Oud en Nieuw in Bollenbach’
met passende illustraties van
GreeN/Conny kreeg, was een
succes. We hebben inmiddels
al 270 euro opgehaald (d.d.
24/01) met deze ‘appetizer’.

Schildercursussen in
Bollenbach

Natuurlijk hoop ik dit jaar
ook weer schildercursussen te
geven in het rustige en
gezellige Bollenbach.

NIEUW
En om het extra aantrekkelijk
te maken kan je de
schildercursus combineren met
‘beeldhouwen’ met
sprokkelhout.

We gaan dan met z’n allen in
het bos takken en stukken
hout verzamelen en vervolgens
aan de slag met bewerken,
vaak met hele verrassende
resultaten.

Data en kosten cursussen

Voorlopig zijn dit de data:
Zondag 1 mei tot zaterdag 7
mei 2022 en
Zondag 29 mei tot zaterdag 4
juni 2022. De kosten voor een
hele week  logies en lessen
zijn in totaal 600 euro.
Meer informatie vind je op
www.conniesarthome.com
Daar kan je je ook aanmelden.

Niet vergeten op je kalender te
zetten.

http://www.conniesarthome.com


Actie
Gezocht
30 vrienden voor een
gesigneerd exemplaar +
origineel miniatuur

Ons denken over de manier
waarop we sponsors hopen te
vinden voor ons project staat
ook niet stil. Zo zijn we
gestart met een actie om 30
vrienden te interesseren voor
100 euro een gesigneerd
exemplaar van het kunstboek
‘Een gijzeling aan de Moezel’
aan te schaffen inclusief een
unieke op doek geschilderde
miniatuur die ik speciaal
voor deze actie maak.

Wie weet lukt het ons jou
hiervoor te interesseren
samen met nog 29 anderen.
Dan hebben we ons

startkapitaal bij elkaar
en kunnen we het boek laten
drukken!
Meer informatie over de Actie
30 Vrienden gezocht vind je
op
https://conniesarthome.com/20
22/01/12/het-begin-is-er/

Pagina fondsenwerving

Op mijn website heb ik een
ook fondsenwervingspagina
toegevoegd. Daarop vind je
zowel het laatste nieuws als
alle informatie over hoe je

ons op andere manieren
financieel kan steunen en wat
wij daar tegenover stellen.
https://conniesarthome.com/20
21/12/30/sponsorpagina-kunstb
oek-een-gijzeling-aan-de-moez
el/

Kastelenroute Von Sponheim

Voor ons boek hebben we een
autoroute door de Hunsrück
ontworpen die je langs alle
burchten en kastelen brengt
die we in het boek
beschrijven. Op de foto zie
je Allenbach met het enige
kasteel van de Von Sponheims
dat nu nog bewoond is.

Hartelijke groet en hopelijk
tot ziens in BOLLENBACH.
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