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Een gezellige PopUp

Kunstkijk in Ouddorp
Van 25 t/m 27 mei
organiseerden wij
weer een PopUp
Galerie. Ditmaal in
een prachtig groot
pand in Spijkenisse,
waar al het
meegebrachte
werk prima tot zijn
recht kwam.
Veel mensen
kwamen erop af,
waaronder onze
zeer gewaardeerde
klanten, maar ook
veel potentiële
klanten.
De collectie, alsook
de mini-exposities,
kregen veel
waardering.

En menigeen kon zijn
hart ophalen bij de
Kunstcadeaus.
Alle dagen gaf
Liesanne een
workshop Glas. Daar is
heel veel gebruik van
gemaakt. Veel trotse
bezoekers verlieten
het pand met hun
eigen gemaakte
glaskunstwerkje.
Voor een aangename
sfeer werd door Elly
Bezemer en Han
Ruigrok gezorgd met
hun gevarieerde
muziek.
Al met al een
geslaagde PopUp!
We kunnen niet
wachten tot de
volgende in het najaar.

In het Hemelvaartweekend, van 10 t/m 13
mei, vond op GoereeOverflakkee het jaarlijkse
Kunstkijk plaats. Op zo’n
25 locaties lieten vele
kunstenaars hun werk zien. Een groots opgezet
evenement, dat telkens veel bezoekers vanuit het
gehele land weet te trekken.
Thyade was ook aanwezig en wel in De Overkant,
waar wij door het jaar heen de exposities verzorgen.
Met een selectie uit onze collectie, met het thema
Water, konden wij de vele bezoekers
enthousiasmeren voor kunst in het algemeen en het
aankopen ervan in het bijzonder.
Een zeer geslaagd evenement, waar wij met volle
tevredenheid op terug kijken.

Webshop
Steeds meer mensen weten onze webshop te vinden.
Ideaal voor een leuk kunstcadeau (bijv. voor
Vaderdag).
In veel gevallen vragen zij ons om het cadeautje
rechtstreeks naar de persoon te sturen, waar het voor
bedoeld is. En we kunnen daar een leuke kaart met
een tekst bijvoegen.
Voor de ontvanger helemaal een verrassing!

Kees Huijsen

Ank van der Wel

In onze webshop staan de artikelen, die op een goede
manier zijn te versturen. Goed ingepakt komen zij bij
betreffende persoon aan.
De kunstobjecten, die te kwetsbaar zijn om te
versturen, staan op de website onder Collectie.
Dit werk brengen wij graag bij u langs.
Uw speciale aandacht voor de rubriek Themabeeldjes,
waar de Thyade Select Serie nu wordt aangeboden
met interessante korting. Mooie sculpturen met titels
als: Overwinnen, Balans vinden, Geborgenheid,
Bedankt etc.
https://www.thyade.nl/product-categorie/themabeeldjes/thyade-select/

Nieuw werk
Afgelopen periode hebben we weer het nodige aan
nieuw werk binnen gekregen.

Erika Stanley

Mariette Gutteling

AVG
Iedereen heeft de afgelopen tijd de nodige mails, e.d.
ontvangen van allerlei bedrijven, die gegevens van
hen vasthouden. Dit in het kader van de nieuwe
Europese wetgeving inzake de Privacy.
Ook Thyade moet haar klanten daarover informeren.
Wij doen dit middels deze nieuwsbrief.
Wij onderscheiden twee groepen.
KLANTEN
Van onze uitleen-klanten leggen we vast: Naam,
Adres, Plaats, Telefoon, Email, Bankrekening en de
gegevens van de uitleen (datums, percentages,
gespaard bedrag, kunstwerk-info).
Deze informatie is noodzakelijk voor de correcte
administratieve afhandeling van de uitleen.

Simon Bull

Bea Riksen

NIEUWS
Daarnaast hebben we een groep mensen, die op de
hoogte gehouden willen van onze activiteiten.
Daarvan leggen we het e-mailadres vast en voor zover
men dat zelf heeft opgegeven naam en adres.
GEBRUIK
Thyade gebruikt deze gegevens uitsluitend voor intern
gebruik. Geen gegevens wordt aan derden verstrekt.

Hendrik van Veenendaal

Jack Burger

Iedereen is vrij op te vragen welke gegevens wij van
hem/haar heeft vastgelegd. En zogewenst, deze
gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

Wilt u de laatste nieuwe kunst op onze website
vinden, ga dan naar Collectie en vul in het Filter een
datum in (bijvoorbeeld 01-03-2018) in het veld Datum
binnenkomst na.

Marko Klomp

Cor Z de Jong
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