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. Àmerika s landschappen en natuurparken door Anne Kuipers

Expositie: Amerika's [andschappen en natuurparken door Anne Kurpers
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.lk en miln sch;rduw

De fotogroep Hoogeveen gaat met een nieuwe expositie naar de HEMA,
Hoofdstraat 21 1 te Hoogeveen. Vanaf 1B januari 20'ló tot en met 28 februari
2016zal op deze Locatie een expositie worden verzorgd met foto's met het
thema lk en mijn schaduw.
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n Jan Renken expo-ceert in d 0lde biei.:

Jan Renken schitdert voornameLijk aquareLLen met ats onderwerp histori-
sche gebouwen, een stadsgezicht [oud HoogeveenJ of btoemen en maakte
daarnaast aL ve[e pentekeningen. Te bezoeken op dinsdag van 1 0.00 tot
'1 2.00 uur, op woensdag van 09.30 tot '12.00 uur en tijdens activiteiten in d'
0tde bieb.
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n VogÉ|s, vissr-.n en i-,|oer;rrn

TentoonsteLLing van prachtige schi[derijen van BerthiLde en Janny Bouman.
Deze zijn dagetijks te bezichtigen van 10.00 - 'l 7.00 uur.
Lar:n:s,;an Cer Sl.;:tC*t!:uts, De le th!, le lec,ir J, ïlaagcrt,.n
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FiLm FestivaI voor kinderen Ruim
1 1 00 basisschooLkinderen gaan naar
een f iLm kijken die met kinderrech-
ten te maken heeft.
i. 9'r,c, rr:t.',

BibLiotheek Historische Kring Etke
dinsdagmiddag geopend.
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Youth ÍJT Plus) Bij JT Ptus ziet u niet
aLleen een mooie fitm, u wordt te-

vens ontvangen met koffie of thee en
een hapje. Deze keer Youth, een fiLm
over twee oude vrienden die in een
luxe resort in de ALpen terugbLikken
op hun Levens.

Schitderen met Annie van Rils Op-
gave via inÍo[dmfcnieuwlande.nl
M{C l}e lpsleke; 1?:34 uur

Het Íascinerende onderwaterle-
ven Natuurvereniging Zuidwotde

www.limmerbedriifmokken.nl
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