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WORKSHOP BIJ PTAH
Woensdag 12 september jl. heeft er een workshop 
plaatsgevonden bij Ptah kunstadvies. 20 enthousiaste 
deelnemers hebben in deze prachtige en inspirerende 
omgeving hun kernwaarden omgezet in markante 
objecten met ieder een eigen verhaal. 

Ook interesse om een beleidsdag of teamuitje te 
combineren met een creatieve workshop? Bel of mail 
ons gerust voor meer informatie!

BIBLIOTHEEK VENLO & BEESEL
Bibliotheek Venlo en Bibliotheek Maas en Peel zetten 
11 kletskrukken in om meer bekendheid te geven aan 
het Centrum voor Jeugd en gezin. Als je met vragen 
over opvoeden of opgroeien zit kun je daarvoor terecht 
bij www.cjgvenlo.nl

Ontwerp gemaakt door Marc Hurkens/ Marcand

KNOOPPUNT   BAARLO
Organiseerde zaterdag 29 september de grootste 
gezondheidsbeurs in Noord - Limburg “GENIET van 
GEZONDHEID” Tijdens dit event werden twee speciaal 
op maat gemaakt krukken gepresenteerd. Herkent u 
de kleuren ? 

DE VOLGENDE KEER KLETSEN WE OVER:
De kletskrukken van Boels Zanders 
Een eigentijdse kruk voor Connect Notarissen

Blijf op de hoogte via WWW.KLETSKRUK. NL 
of volg ons via 

VVV - VENLO
Verkoopt dit unieke fanobject aan iedereen die 
VVV-Venlo op een bijzondere manier wil ontmoeten. 

Ook in XL 

www.vvvwebshop.com/shop



MAARTJE KUIJPERS 
Graag stel ik Maartje Kuijpers  aan u voor. 
Eind augustus heeft zij de academie voor 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 
afgerond. Per oktober 2012 versterkt zij 
het team als 

MEDEWERKER
EDUCATIE & ONTWERP

BS de REIGER Lisserbroek
Daar werden voor een 
speciale gelegenheid 6 
kletskrukken ontworpen en 
beschilderd door leerlingen 
van groep 6. Alle foto’s zijn 
te zien in het fotoalbum 
Lisserbroek op de site 

www.kletskruk.nl/foto’s 

Basisschool de KLINGERBERG Blerick
Donderdag 11 oktober was het feest op basisschool de Klingerberg. De officiële 
opening van het ZoneParc werd uitbundig gevierd. Daarbij werden o.a. 20 
kletskrukken in gebruik genomen. Tijdens de openingceremonie werd door de 
kinderen een  K L E T S K R U K G E D I C H T voorgedragen dat speciaal voor deze 
gelegenheid door de Venlosche stadsdichter Herman Verweij was geschreven. 
Met een mooie benoeming tijdens een live uitzending op L1 werd dit bijzondere 
project bekroond. 

DE VOLGENDE KEER KLETSEN WE OVER:
Een bijzonder project in samen werking met bs de Vossener, bs het  Ritje en Gemeente Venlo. En tegen die 
tijd mogen we kletsen over een bijzondere opdracht, die we nu nog even geheim moeten houden, omdat deze 
opdrachtgever de 15 krukken op een bijzondere wijze gaat presenteren tijdens een evenement.

T R O U W K R U K
In samenwerking met Imke van Heijster is er nu ook 
een TROUWKRUK. Hiermee creëer je een unieke en 
tastbare herinnering aan een van de mooiste dagen 
van je leven. Zie ook 
www.ceremonizo.nl

OP MAAT GEMAAKT / BETON 10 tinten grijs
Deze twee unieke & handbeschilderde krukken 
zijn speciaal in  opdracht vervaardigd . Herkenbare 
lijnen en vormen zijn verwerkt tot een evenwichtige 
vlakverdeling in kleuren die een eenheid vormen met 
de omgeving.
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NIEUW  -  KRIJTKRUK

Nu te bestellen


