
Beste vrienden en belangstellenden van Galerie Urinoir BEZET,

Er staat een nieuwe galerie in Lonneker, in Enschede, 
in Twente, in Nederland, in Europa en.......
Galerie Urinoir BEZET is donderdag 8 november 
2012, het was al donker en met spots aan, feestelijk 
geopend door wethouder Hans van Agteren. Laurens 
ten Den was onze ceremoniemeester en heeft een 
prachtige ingeleide gedaan over de geschiedenis van 
het urinoir en de aanloop naar de tot standkoming van 
de galerie. Het werd vrolijk ingeluid door dameskapel 
Pardoes uit Lonneker met feestelijke muziek, en dich-
ter Bob Boswinkel met prachtige gedichten over het 
urinoir. Ook werd er een cheque van 2500,-overhandigd door Jan Kristen van het Anjerfonds aan 
Dick ten Kate, onze penningmeester. Ongeveer 300 bezoekers hebben de opening bijgewoond. 
Het was een mooie en sfeervolle opening. 
  Wij willen vrienden, belangstellenden, sponsoren en de inwoners van Lonneker hartelijk bedanken 
voor alle steun en vertrouwen. 
Galerie Urinoir BEZET heeft een centrale plek ingenomen in Lonneker. Vanaf nu zal de galerie 
regelmatig iets van zich laten horen.

Website
Vanaf 8 november 2012 is ook de nieuwe website www.galerieurinoirbezet.nl  in de lucht gegaan. 
De website kan voor een ieder een belangrijk middel zijn kennis te nemen van de galerie en de 
stichting. Via de website kunt u de lopende exposities in de gaten houden, op de oproep reageren, 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief, krantenartikelen inzien en informatie vinden over sponsoring.

Exposities 
Expositie nummer 3 van Danielle Spoelman van 
18 januari t/m 7 mei 2013.            
Expositie nummer 2 van Annelies Bouwman van 8 no-
vember 2012 t/m 7 maart 2013 
Expositie nummer 1 van Martin Scheffer is afgelopen
Kunstconcept is Kettingreactie
De galerie heeft twee ruimtes, waar tegelijkertijd twee 
exposanten hun werk laten zien. Met elke volgende 
expositie in een van de ruimtes zal een nieuwe reactie 
worden uitgebeeld op de voorgaande expositie. 

NIEUWSBRIEF

december 2012
Opening Galerie Urinoir BEZET 
  en dankwoord
Nieuwe website
Exposities en oproep
Media
Pot voor lidmaatjes
Sponsoring
Vriend van Facebook.com/urinoir
Te koop tegeltjes



Zo ontstaat een kettingreactie, waarin nieuwe exposanten steeds worden uitgedaagd door en rea-
geren op de lopende exposities.
U kunt de exposities 24 uur per dag en 7 dagen per week bekijken. Kom dat zien!

Oproep
Laat je beïnvloeden door de expositie van Danielle Spoelman en maak een schetsontwerp voor 
expositie nummer 4, van maart t/m juni 2013. Dit mag zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. 
De kunstdiscipline waarin wordt gewerkt is vrij. 
Schetsontwerp en motivatie kan uitsluitend digitaal worden ingeleverd. Zie oproep, randvoorwaar-
den, inschrijfformulier, maten galerie op www.galerieurinoirbezet.nl/exposeren. Uiterste inzendda-
tum: 11 februari 2013 

Media
Galerie Urinoir BEZET heeft de laatste tijd veel publiciteit gehad.  Mooie stukjes in de krant en 
leuke interviews van FMenschede en RTV Oost. U kunt het allemaal terug zien op onze website 
www.galerieurinoirbezet.nl/krantenartikelen.

Pot voor Lidmaatjes (vrienden van het urinoir) 
Naast de subsidieaanvragen heeft de stichting ‘lidmaat-
jes van het urinoir’ in het leven geroepen voor mensen en 
bedrijven, die de stichting willen ondersteunen met geld en 
sympathie.. 
‘de pot voor lidmaatjes van het urinoir’ Draagt u Galerie 
Urinoir BEZET een warm hart toe ? De pot voor lidmaat-
jes van het urinoir ondersteunt de stichting ‘van urinoir tot 
galerie’ met sympathie en geld, waarmee een aantal struc-
turele kosten van de galerie kan worden gefinancierd. Denkt 
u nu: dat lidmaatje worden van het urinoir, dat lijkt me wel 
wat? Dan kunt u uw donatie storten op banknummer 16.09.25.789 t.n.v. stichting van urinoir tot 
galerie te Enschede o.v.v. pot voor lidmaatjes van het urinoir en uw emailadres of u hoeft enkel 
een emailtje met uw gegevens te sturen naar info@vanurinoirtotgalerie.nl. Het bestuur wil u graag 
als lidmaatje verwelkomen. Daarna ontvangt u een welkomstbrief en een machtigingskaart voor 
uw donatie ten gunste van de stichting van urinoir tot galerie. Aansluitend krijgt u een factuur die 
fiscaal aftrekbaar is. Alvast hartelijk dank voor uw financiële steun! 

Sponsoring urinoir
De kleinste Galerie van Nederland zoekt partners. Partners om de Galerie de komende jaren te 
steunen en exposities mogelijk te maken.
Welke bedrijven en/of particulieren willen die uitdaging aan gaan?
Jaarlijks is ca. € 2.500.-- nodig om de Galerie te exploiteren. Een deel zal worden gedekt door 
subsidies en fondsenwerving. In deze tijd zal dat niet eenvoudig zijn en daarom willen wij  ook op 
een andere wijze dmv bijdragen, sponsoring gelden verwerven. We willen continuïteit voor onze 
galerie.
U kent allen één van de eufemismen van een urinoir:  nummer honderd
Dat willen wij u vragen als ondersteuning voor onze galerie minimaal honderd euro per jaar voor 
de komende 3 jaren.
Wat krijgt u daarvoor: Wij houden u op de hoogte van de steeds wisselende exposities in onze 
galerie, naamsvermelding op onze website en vermelding bij de galerie als nummer honderd 
sponsor. Daarnaast willen we regelmatig een aan de galerie gerelateerde  speciale uitgave laten 
maken. Voor belangstellenden is deze te koop, u als sponsor ontvangt deze gratis als blijk van 
waardering.               



U kunt  zich aanmelden via ons e-mail adres  info@galerieurinoirbezet.nl of het e-mail adres van 
ondergetekende.
Wij nemen contact met u op.
Namens het bestuur
Dick ten Kate, penningmeester
p/a C. Speelmanstraat 35  7535 ZA Enschede
d.c.ten.kate@kpnmail.nl

Vriend van Facebook.com/urinoir 
Tevens kunt u vriend van het urinoir worden op www.facebook.com/urinoir. Galerie Urinoir BEZET 
heeft veel vrienden nodig om zijn doel te kunnen bereiken en om met zo veel mogelijk andere 
vrienden, mensen of instellingen in contact te kunnen komen is facebook een prachtig item hier-
voor. U kunt ook uw vrienden uitnodigen om vriend te worden van Galerie Urinoir BEZET en uw 
vrienden weer hun vrienden vragen om vriend van het urinoir te worden. 

Delfs blauwe tegeltjes te koop
Twee bijzondere Delfts blauwe fototegeltjes (in beperkte oplage) met afbeeldingen van de laatste 
bezoeker van het urinoir van Lonneker en het oude urinoir te bestellen voor 15,- per stuk of per 
paar voor 25,-. Ze zijn te bestellen per email: info@galerieurinoirbezet.nl

Wij blijven u op de hoogte houden en zullen u zoveel mogelijk blijven informeren, via onze nieuws-
brief of www.galerieurinoirbezet.nl

Vriendelijke groet van het bestuur en de adviesgroep van stichting van Urinoir tot Galerie.


