
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Beste vrienden, collectionneurs, kunstcritici & liefhebbers, 

 

We hebben groot nieuws, 

 

De Expo “O Happy Days” loopt af op 30 augustus om 19u, hierbij nodigen wij U dan ook graag 

uit op de finissage nu zaterdag en zondag! 

 

Maar door het overdonderend succes en jullie talrijke opkomst en enthousiasme hebben we 

beslist de wandeling door het leven en werk van Piet een maand te verlengen! 

De vele verkochte werken verhuizen naar hun gelukkige nieuwe eigenaars en worden vervangen 

door ander werk in hetzelfde thema als voorheen. Dus het zal zeker de moeite zijn om een 2de 

keer af te zakken naar de kust! 

 

De werken die we brengen zijn nog steeds gecureerd door Iris Dryepondt, en zijn een 

voorsmaakje voor de grote expo ‘Unveiling Piet Peere’ die volgend jaar zal doorgaan in het 

Grootseminarie te Brugge, waar Piet zijn werken rond het thema de Griekse Mythologie zal 

onthullen.  

 

Onze openingsdagen en uren worden wel lichtjes gewijzigd. U bent vanaf 5 sept tot 27sept 

welkom op zaterdag en zondag telkens vanaf 15u tot 18u.   MET UITZONDERING op 

ZATERDAG 12SEPT dan bent U welkom op de nocturne van 17u tot 21u.  

We zijn er uiteraard ook met plezier op afspraak, neem hiervoor contact op met Iris Dryepondt 

via mail iris3pondt@yahoo.com.  

 

Uiteraard nemen wij de nodige maatregelen om de omgeving corona-proof te organiseren, en 

verwachten van U graag een mondmasker. En indien je een stipte planner bent, mag je altijd 

een mailtje sturen naar Iris wanneer we jullie mogen verwachten, zo zijn wij op de hoogte en 

kunnen we vermijden dat er te veel mensen op hetzelfde moment de expo bezoeken. De woning 

is zeer groot en er zijn 2 trappen waardoor we een perfecte looprichting kunnen garanderen, 

maar we willen ons graag beperken tot 10pers in de woning, dus een seintje zou handig zijn.  

mailto:iris3pondt@yahoo.com


 

Wij willen alvast Collin Lagrou bedanken voor het openstellen van het prachtige Blauwe Huis, die 

by the way te koop is via immo Eurimas.  

We willen ook graag TheArtCouch bedanken voor het fijn artikel uit de pen van Annelies AA  

VanBelle en de publicaties. 

En uiteraard bedanken we ook de Stad Nieuwpoort voor de fijne samenwerking! 

 

 

Hopelijk mogen wij U nog dit weekend verwachten of we maken alvast een afspraak in 

september. 

 

Piet Peere & team. 
 
PS: Volg ons ook op Fb & Instagram, en indien U foto’s op de expo wil nemen, dat mag, maar gebruik dan graag de 
#pietpeere als je die op sociale media plaatst! Alvast bedankt. 
Adres: Het Blauwe Huis, OLV Straat 17 NieuwpoortStad 

 

 


