28 mei 2011
Eerste editie Dochterens Kunst of Kitsch een SUCCES!!
Het bestuur van de Buurtvereniging van Klein Dochteren had deze middag goed voorbereid.
Toch was de spanning zaterdagmorgen soms van de gezichten af te lezen.
Je probeert van te voren alles goed te regelen en te bedenken, maar toch…
Blijft het weer goed? (ook al snakt de natuur om water!) Komen er wel bezoekers?
Hebben we de kramen goed staan? Is de catering op orde? Zijn er wel voldoende
verkeersregelaars en parkeerwachten? Komt Fred Wiersema wel op tijd?
Rond 12 uur stond alles klaar en werd er nog gezamenlijk een kop koffie met krentwegge
genuttigd. Vanaf half een ging toch de kassa maar alvast open…..de eerste bezoekers stonden
al te wachten.
Klokslag half 2 begon Fred Wiersema
met de taxatie van de meegebrachte
spullen. Ruim 80 personen hebben deze
middag een stukje Kitsch of toch Kunst
laten zien. Zo was er een tegeltableau
van 1000 euro, een statenbijbel die net
niet echt was, of een “mooie” wekker
van toch maar liefst 80 euro.
Bijzonder was het verhaal van een man
die net een schilderij bij de kringloop
had gekocht voor 35 euro….die als het
goed schoongemaakt zou worden toch
450 euro op moet kunnen brengen.
Fred Wiersma wist van alle meegebrachte spullen iets bijzonders te maken, ook dat is kunst!
Ondertussen speelde het Dweilorkest een vrolijk deuntje en maakten de Boerendansers hun
dansje.

Kinderen maakten een ritje op het paard van Marthe Nuis of sprongen hun best op de lange mat
van Brinio. Zo was er die middag van alles te beleven in en om de Schole.

Om half vijf was er de trekking voor de gratis ballonvaart. Helaas kon deze die middag niet
vertrekken omdat er een te harde wind stond. De tegoedbon voor een gratis ballonvaart is
gewonnen door de volgende personen; Gerly Slinkman, Henny Pardijs, Annie Brummel en Jan
Brunsveld. Allemaal van harte gefeliciteerd en voor later een hele mooie vlucht gewenst.

Aan het eind van de middag was het op het terras bij de cateringtent nog een tijdje erg gezellig.
De kraamhouders hadden inmiddels de spullen weer opgeruimd en gingen tevreden naar huis.
Daarna moesten ook wij alles weer opruimen. Wij kijken erg tevreden terug naar deze hele
gezellige middag. De eerste editie van Dochterens Kunst of Kitsch zit er op.
Iedereen die heeft geholpen, op welke wijze dan ook, HARTELIJK BEDANKT!!
Graag tot een volgende keer…….
Bestuur Buurtvereniging Klein Dochteren.

