
 CROWDFUNDING  

 

PRESENTATIE  

Kunstroute Jan van Anrooy,  

Symfonie van de Betuwe 

zaterdag 19 juni 2021 



Wat houdt dit in: 

1. Verzekerd van een gesigneerd exemplaar van de 
monografie door Jef de Jager “Symfonie van de Betuwe, 

Jan van Anrooy (1901 – 1988)”, met een voorwoord van 
Chris van Esterik en een nawoord van Peter Schipper. 

(prijs bij voorinschrijving € 24,95 met ca. 150 
kleurenfoto’s) 

 
2. 10 Ansichtkaarten van werken van Jan van Anrooy; 

Pre-view en ontvangst tentoonstelling in Flipje 
Streekmuseum te Tiel (een van de ca. 10 locaties), 
vanaf ca. 10.00 uur 
 

3. Feestelijke ontvangst bij presentatie zaterdag 19 juni 
2021 inclusief lunch; Rondleiding door Tricht, langs 
woonhuis en plaats van sterven van Jan van Anrooy.   
Lezing over Van Anrooy. Vanaf ca. 12.00 uur 
 

4. Bijwonen feestelijke opening: tentoonstellingsroute 
Jan van Anrooy in kerk St. Pieter te Tricht, door de 
wethouder, Vanaf ca. 15.00 uur 
-ontvangst in kerk en welkomstwoord ds. Fonteyn 
-presentatie film “Jan van Anrooy schilder vd West     
Betuwe” van Bout Smit 
-inleiding door Jef de Jager, schrijver  

 
Dit alles voor de prijs van € 75,00 all-in per persoon. 
 
Voor dit exclusieve crowdfundings-arrangement geldt een 
beperkte deelname.  Inschrijving geschiedt op volgorde van 
binnenkomst. Bent u een koppel en u wenst maar 1 boek, 
maar wil wel graag met twee personen deelnemen aan deze 
feestelijke bijeenkomst, dan betaalt u voor uw partner  
€ 50,00. 



Ik schrijf mij graag in ad € 75,00 p.p. voor het 
crowdfundingsproject de Symfonie van de Betuwe, 
op zaterdag 19 juni 2021 in Tricht. 
Programma Tricht: van 12.00 tot ca. 17.30 uur 
Pre-view te Tiel: van 09.30 tot ca. 11.30 uur 
 

Naam:____________________________________ 

Adres:____________________________________ 

PC/Woonplaats:____________________________ 

Tel.nr.:____________________________________ 

Email:____________________________________ 

Aantal arrangement incl. boek ad € 75,00: ____ 

Naam deelnemer extra arrangement: 

_________________________________________ 

Met 1 partnerarrangement ad € 50,00: ________ 

Naam partner: 

_________________________________________
Gelieve het van toepassing zijnde bedrag per omgaande over 

te maken op bankrekeningnummer NL27RABO 0330229958 - 

t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe, o.v.v. 

Crowdfundingsactie Route 4 Jan van Anrooy en uw naam. 



 

Gelieve dit formulier c.q. uw aanmelding/inschrijving 

terug te sturen aan: 

Email: info@skcwb.nl 

Zodra wij uw overmaking hebben ontvangen, is uw 

inschrijving definitief.   

Wij houden het maximale aantal aan, dat t.z.t. geldt voor 
bijeenkomsten in juni a.s. als gevolg van de Corona maatregelen. 
Aanmelding en deelname geschiedt dus op volgorde van 
binnenkomst. Dus hoe sneller uw inschrijving, des te meer kans op 
deelname. Wij gaan er vooralsnog niet van uit, dat er niets mogelijk 
is, maar wel met een beperkt aantal deelnemers. 
 
Met vriendelijke groet namens bestuur Stichting Kunst en Cultuur 

West Betuwe (sKCWB), 

Joke van Vrouwerff, voorzitter, tel.nr. 06 20 548482 

Gerd Buyserd-van Doorslaer, penningmeester, 0345 572224 

Karin Janssens, secretaris 

Website: www.skcwb.nl     
Email:    info@skcwb.nl  
Facebook:  www.facebook.com/skcwb     
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