Wij hebben op deze site al een paar keer verteld over de originele wandkleden van
Terry.

Graag willen wij erop wijzen dat je nog enkele weken de gelegenheid hebt om ze te
bekijken bij Fysiotherapie Seuren, namelijk tot 24 september. Een aanrader!
https://www.fysionederweert.nl/
https://www.facebook.com/Ons-Ter-165493383988964/?ref=py_c

Met trots presenteren wij…

De natuurwandkleden van Terry van Lierop

Zoals al eerder aangekondigd, vindt er vanaf vandaag een heuse expositie plaats van onze
Terry:
de kunstmuur in Fysiotherapiepraktijk Seuren, Nederweert
van 25 juni t/m 24 september 2018
https://www.fysionederweert.nl/
Tijdens deze expositie kun je enkele van haar prachtige wandkleden bekijken (en kopen
natuurlijk!).
Gewapend met fantasie, inspiratie en vooral véél lappen stof, is Terry al langer bezig met het
ontwerpen en maken van deze wandkleden. Ze hebben allemaal als thema: de natuur, een
thema waarmee Terry zich zeer verbonden voelt. Tien procent van de verkoop van elk kleed
gaat dan ook naar het Wereld NatuurFonds.
Meer informatie en foto’s vind je onder de tab “Projecten” van deze site. Via Facebook:
https://www.facebook.com/Ons-Ter-165493383988964/?ref=py_c kun je contact onemen
met Terry.
Wij wensen Terry supermooie en veel reacties!

Onder de tab “Projecten” heb je in het verleden al diverse vormen van creativiteit binnen
onze schrijverskring kunnen ontdekken. Met veel trots presenteren wij nu:

de natuurwandkleden
van Terry van Lierop

Gewapend met fantasie, inspiratie en vooral véél lappen stof, is Terry al langer bezig met het
ontwerpen en maken van deze wandkleden. Ze hebben allemaal als thema: de natuur, een
thema waarmee Terry zich zeer verbonden voelt. Tien procent van de verkoop van elk kleed
gaat dan ook naar het Wereld NatuurFonds.
Ze geven haar veel voldoening en energie en ze heeft nu de stap gewaagd om ermee naar
buiten te treden. Tijdens de volgende expositie kun je de kleden bekijken (en kopen
natuurlijk!):
De kunstmuur in Fysiotherapiepraktijk Seuren, Nederweert:
van 25 juni t/m 24 september 2018
https://www.fysionederweert.nl/
Scroll naar beneden en geniet van deze prachtige wandkleden. Foto’s en detailfoto’s kun je
terugvinden
op de fb pagina van Terry:
https://www.facebook.com/Ons-Ter-165493383988964/?ref=py_c
en op onze Tab "Projecten" (klik hier)

(foto’s: Lotte Sijbers)
Wij wensen Terry veel succes!

