Reacties van de deelnemende Dichterlijke Beelden makers
Hallo Corstiaan, dankzij jouw voortreffelijke organisatie (en wat zagen
catalogus, uitnodigingen en
gedichten er goed uit) en dankzij de hulp en humor van het tuin-opperhoofd was
het plaatsen van de
beelden een genoegen !
groetjes
Marianne
Je had ’t top geregeld, succes met alles,
Groet, Joost
Prachtige opstelling en een goede begeleiding voor het plaatsen van de beelden.
Groeten, Jos Bollen
Fijn dat de beelden er staan. De rit in het golfkarretje was voor mij de eerste
keer. Het liep allemaal vlot. Dank voor de organisatie. Jammer dat door een
nalatigheid mijnerzijds je nog een keer het gedicht moet afdrukken. Ik heb
inderdaad nagelaten om discriminatie te vermelden. Zo heet de beeldengroep nl
omdat er een zwart, bruin en wit beeld staan. De dichter heeft toen gereageerd
met:’ Een naar woord’ . Ik vrees dat de mensen de link niet snappen. Als je er
nog discriminatie bovenaan bij wilt zetten zal ik je heel dankbaar zijn.
Veel succes verder en knap dat je het zo georganiseerd hebt.
Vriendelijke groet, Ank
Zojuist terug uit Kalmthout. Wat een genoegen om in samenwerking met Ed “de
tuinman” het plaatsen van mijn beelden te regelen. Ook je beloftes, Corstiaan,
uit je laatste mail worden volledig nagekomen en alles ziet er keurig uit.
Proficiat voor deze wijze van samenwerking ! Veel sterkte met de verdere
voorbereidingen.
met vriendelijke groet, Dick Stuart
Fijne humoristische begeleiding van jullie beiden bij het opstellen van de
beelden.
We komen zeker langs om te genieten van het geheel.
Vriendelijke groeten, Roland Menten
Bedankt voor de mooie verwelkoming.
De beelden staan prachtig in het mooie decor.
Nog een mooie zonnige dag,
Michelle

Echt geweldig he de tentoonstelling
Graag doe ik in 2018 mee
Had een heel fijne dag woensdag in het arboretum
Binnenkort ga ik een dagje alle dichterlijke beelden bekijken
Groetjes, Mariska
Is de klus geklaard; alle beelden en gedichten geplaatst? M.i. is het een mooi
geheel!
Ik verheug me op een zelf te maken rondwandeling door het park.
Super fijn dat de catalogus en de banner en de website er zo mooi uitzien
Dankjewel, Groetjes, Mariska
Mijn complimenten. Wat een mooie catalogus. De werken komen allemaal zo
mooi uit. De natuur helpt ook wel een handje. Heb jij de foto’s zelf gemaakt.? In
combinatie met gedichten een heel goed idee. Ik ben trots dat ik mee mag doen.
Wil je voor mij nog 2 catalogussen reserveren. Ik hoor wel hoe dat verder gaat.
Wees heel trots op je derde expositie in het Arboretum.
Vriendelijke groet, Ank. Ank
Zojuist is de catalogus binnengekomen, wat een mooie uitvoering, de tuin en de
expositie waardig.
Chis
Inderdaad veel werk door jou verzet. Ziet er goed en verzorgd uit. Laat de
bezoekers en kopers maar komen! Ik ga de info op mijn site, facebook en zo af
en toe op twitter zetten. en natuurijk laat ik mijn klantenkring weten dat er een
interessante expo is net over de grens leuk voor een dagje uit!
Fijn weekend, En nogmaals dank groet Thea
Jouw catalogus/gedichtenbundel is prachtig ontworpen, mooie foto’s, zie je wel
dat jij overal verstand van hebt.
Groetjes, Maria en Ben.
Wat heb je hard gewerkt en wat ziet het er allemaal fantastisch uit. Prachtige
catalogus en een mooie banner. Een schitterend overzicht. Alle bezoekers zullen
zeer zeker genieten, het is bovendien ook een bijzondere locatie. Heel veel dank
voor het vele werk. En de foto’s van mijn 2 beelden wil ik wel in een hogere
resolutie ontvangen als dat mogelijk is.
Neem ook op tijd rust en nogmaals hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Diny Timmers

Corstiaan het ziet er uitstekend uit
Goed overzicht op de banner.
Dank en vriendelijke groet
Hans Koenen
Dikke proficiat voor al je werk. Ik heb gisteren het mooie boek ontvangen ,het is
prachtig!
Vriendelijke groeten, Roland Menten (Snail boy)
De finissage was groots en goed georganiseerd, heel sfeervol!
Omdat we na afloop toch best wel snel naar huis moesten was er onvoldoende
tijd om je te bedanken voor jouw inzet en aanpak, ik sta ervan te kijken
geweldig!! Daarom des temeer vinden we het jammer dat je niets verkocht hebt
want verdiend had je het zeker!
Corstiaan bedankt en wie weet tot een volgende keer.
Succes en vriendelijke groet,Hans Koenen
Hallo Corstiaan,
Met deze e-mail laat ik u weten dat we mijn beelden komen afhalen op woensdag 9
september, in de loop van de voormiddag.
Nogmaals oprechte dank voor de uitstekende organisatie en fijne samenwerking met
u, tijdens de voorbije tentoonstelling!
Ook een dikke merci aan de medewerkers van het arboretum, voor de hulp bij het
plaatsen en later ook rechtzetten...
Tot de volgende keer!
Met vriendelijke groeten,
Gerard Thienpont en Co.
Goede middag Corstiaan,
Alle drukte weer achter de rug? Jammer dat er niets verkocht is, na alle moeite
die je ervoor hebt gedaan. Wat is het toch een schitterende tuin.
We zijn zondag j.l. vertrokken zonder je goede dag te zeggen en te bedanken; je
was zo doende dat we je niet wilden storen. Daarom bij deze dus!
Mocht je in de buurt zijn, kom dan eens aan in Vorstenbosch.
Met vriendelijke groeten,
Chris

Vriendelijke groeten en nogmaals dank voor je mooie organisatie werk.
Roland Menten

Beste Corstiaan,
Voor al het regelen en je goede zorgen voor de beelden. Ik vond er heel mooie
beelden tussen staan, heb daar ook van genoten. Kunst roept vaak op tot
discussie, is altijd goed! Ik vond het leuk om mee te doen.
Dank je wel!
Groeten,
Esther

Corstiaan,
Bedankt voor de organisatie en de goede zorgen tijdens de tentoonstelling !
vriendelijke groeten,
Mia laenen
Hierbij wil ik je nogmaals bedanken voor de uitstekend georganiseerde expo.
Wanneer je ooit, over 3 jaar?, weer een expositie organiseert hou ik mij van harte
aanbevolen.
Vriendelijke groet,
Joost Nijhof

