
 

        Nieuws van  

 
Bunnik,  juli 2017 

 
Beste donateur, 
 
Ars et Mathesisdag 2017 is op zaterdag 18 november in Utrecht 
 

 
 

Op zaterdag 18 november houden we ons 
jaarlijks Symposium over Kunst en 
Wiskunde in Utrecht.  
 
 
We zijn dan weer te gast bij het Grafisch 
Lyceum. 

 
Het programma nadert al zijn eindvorm. Johan Gielis, Bas Edixhoven, Rinus Roelofs en Bas 
Overvelde  hebben al toegezegd een presentatie te zullen verzorgen. Het definitieve programma 
krijgt u bij de volgende Nieuwsbrief. 
 
Oproep tot deelname aan de Tentoonstelling 
We organiseren dit jaar ook weer een tentoonstelling. We nodigen u uit daarvoor uw werk 
beschikbaar te stellen.  De tentoonstelling, zo’n 3 weken voorafgaand aan de A&M-dag, is bedoeld 
om de aandacht te trekken van de studenten en medewerkers voor de A&M-dag.  
Aanmelden bij de secretaris. 
 
Project de Doorbraak  
 
Het bestuur bezocht onlangs het Project de 
Doorbraak in Overijssel. Een 13 kilometer lang 
project van een beek, ten zuiden van Almelo, 
die afwatert op de Regge. 
Dit multifunctionele project, zorgt voor o.a. 
waterbeheer, natuurbeheer en recreatie-
mogelijkheden. Rinus Roelofs maakte voor dit 
project zeven bijzondere kunstwerken 
uitgevoerd in het karakteristiek geroeste Corten 
staal.  
Alle zuilen zijn opgebouwd uit identieke “tegels”, 
die naadloos aansluiten en zo een spiraal 
vormen. 
Een bezoek waard, op de fiets of te voet! 
Zie ook de kaart onder aan deze Nieuwsbrief. 

 

 
Donatie 2017 
Mogen we dit jaar weer op u rekenen?  
Volgens de penningmeester heeft u uw donatie voor dit jaar al overgemaakt.  
Uw kunt uw donatie, minimaal €20, overmaken op onderstaande bankrekening, o.v.v. donatie 
2017. Hartelijk dank!  
bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Ars et Mathesis te Baarn.  
Voor onze buitenlandse donateurs vermelden we ook nog: BIC: ABNANL2A 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Kuiper, secretaris 
Klaas Lakeman, penningmeester  
 
 

https://vimeo.com/199636319
https://vimeo.com/199636319
mailto:info@arsetmathesis.nl?subject=A&M-Tentoonstelling%20bij%20de%20UvA
https://www.dedoorbraak.info/kijken-doorbraak/fietsroutes/
https://www.dedoorbraak.info/kijken-doorbraak/fietsroutes/


p/a Rietdekkershoek 21 
3981 TN Bunnik 
 030-6563905 
Email: info@arsetmathesis.nl 
 

Kijk ook eens op onze website 
Ars et Mathesis zit ook op Facebook 
Ars et Mathesis zit ook op Linkedin 

 

 
 
 
 
 
 

Project de doorbraak: 
 

 
De rode stippen zijn de 7 plaatsen van de kunstwerken van Rinus Roelofs 
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