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Nieuwsbrief Special Arts 
Deze nieuwsbrief is helemaal gewijd aan de 
nieuwe huisvesting van Special Arts in 
Amersfoort aan de Zonnehof 4a. 
Het pand is prachtig verbouwd, dankzij steun 
van fondsen, sponsors en vrijwilligers. En 
natuurlijk dankzij de prestaties van de 
bedrijven die de verbouwing hebben 
gerealiseerd.  
Er is een ontvangst- en een expositieruimte, 
twee werkruimtes, een kunstuitleen en een 
grote opslagruimte. We zijn er zeer trots op 
en ontvangen graag iedereen die 
geïnteresseerd is. 

 

Klaaske de Vos, directeur Special Arts 
 

 

NIEUW  EN MEER… 

 
Nieuw: Galerie en Exposities 
Vanaf de openingsreceptie op 17 september 
heeft Special Arts naast de kunstuitleen ook 
een galerie en een expositieruimte.  
De exposities geven u de gelegenheid de 
kunstwerken in een bepaald verband te zien. 
De galerie geeft u de gelegenheid om 
kunstwerken te kopen. 
De huidige expositie Ontmoeting met Special 
Art is samengesteld door Jacqueline 
Bottelberghs en toont een overzicht van de 
kunstenaars en kunstwerken die Special Arts 
in stock heeft. Bijna alle kunstwerken zijn te 
koop en/of te huur!  
 

Marc Kerkdijk, zonder titel 

  
Open huis 16 oktober a.s.         

  Laan Irodjojo, Gebouw plus trap 

 
Om onze huisvesting te tonen aan alle 
kunstminnende mensen met een handicap en 
hun begeleiders èn aan relaties en 
belangstellenden uit Amersfoort en omstreken 
houden we open huis op zaterdag 16 oktober. 
Het open huis wordt opgeluisterd met een band 
met musici met een handicap, met 
rondleidingen door het pand en uiteraard ook 
met een hapje en een drankje. Fijn als u ook 
komt!    
Het open huis is op zaterdag 16 oktober a.s. 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 

 

Stichting Special Arts Nederland    T: 033 432 80 33    E: info@specialarts.nl 



Nieuw: Kinderkunst 
Special Arts heeft een grote collectie 
kunstwerken die zeer geschikt zijn voor 
kinderkamers of voor ruimtes waar veel 
kinderen komen, zoals een kinderdagverblijf, 
een artsenpraktijk of een consultatiebureau.  
U vindt de kunst voor kinderen met name in de 
kunstuitleenruimte. De meeste kunst is te huur 
en/of te koop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Siemerink, Bijtjes 
 

 
 

Openingskorting 
Vanaf 17 september krijgen alle nieuwe 
huurders en alle huurders die hun contract 
verlengen, openingskorting op het huren 
van kunstwerken.  
Kunstwerk groot:  
van € 14,75 voor € 12,50 per maand incl. BTW 
Kunstwerk klein; 
Van € 10,00 voor € 7,50 per maand incl. BTW 
Voor gedetailleerde huur- en prijsinformatie zie 
www.specialarts.nl  
 

Dorothé IJszenga, Huis 3 

 
 
Steunen? 
Om kunst door mensen met een handicap 
mogelijk te maken, heeft Special Arts ook uw 
steun nodig. Dat kan ook doordat u donateur 
wordt.  
Meld u aan via onze website, via de email 
(info@specialarts.nl) of via de telefoon:  
033 432 80 33. 

Opening Kenniscentrum  
Special Arts is een stichting, die kunst door en 
voor mensen met een handicap promoot. Om 
die doelstelling goed te kunnen verwezenlijken, 
is Special Arts in 2010 het Kenniscentrum 
Kunst en Handicap gestart. Met de opening 
van het nieuwe pand gaat ook het 
Kenniscentrum officieel in werking. U hoort hier 
meer van!  

 
 

 

Dank aan fondsen en sponsors! 
Dankzij de steun van fondsen en sponsors is 
het mogelijk geweest om de huisvesting in 
Amersfoort te realiseren. 
Daarnaast hebben veel bedrijven ons 
gesponsord door middel van goederen en 
diensten.  
Onze dank daarvoor is groot! 
 
VSBfonds, SNS REAAL Fonds, Rabobank 
Foundation, stichting Dijkverzwaring, kfHein 
fonds, NSGK, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Dr. C.J. Vaillantfonds, Kattendijke Drucker 
Stichting, Hélène de Montigny Stichting,  
Ridderlijke Duitsche Orde, Stichting “De Boom”. 
 
Heilijgers Projectontwikkeling, Overeem 
Telecom, Desso,  Aesy Liften, ARC Architekten, 
Saint-Gobain Glass, AGIS zorgverzekeringen, 
Hype automatisering, Rabobank Amersfoort 
e.o., Daily Déli, Bèta Bedrijfsinrichting, Klift 
Roest Wonen. 
 
 

Cadeautip: Bus 
Wilt u ons verrassen met een cadeau vanwege 
ons nieuwe huis? De Special Arts Bus heeft een 
opknapbeurt nodig en moet gerestyled 
worden…  
Bankrekeningnummer: 1432.52.941 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Arie Noordijk,  Bus naar Kröller-Müller  
 
 
 

 

    
Via www.specialarts.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mailversie van de nieuwsbrief. 
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