
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/

kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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kunstwerk - piece of art
 
 
 
 

Veel inwoners van Leeuwarden kregen per post een baksteen 
thuisgestuurd met het verzoek mee te werken aan de bouw van dit 
kunstwerk door hem hier in te metselen.

Many inhabitants of Leeuwarden got a brick sent to their homes with the 
request to co-operate in building this piece of art by mortaring it . 
Comments

Gerard Stolk    says:
schept een band
--
Seen in my contacts' photos. (?) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Pieter Musterd    says:
een baksteen per post. Het mag wat kosten dus. 
Het resultaat is niet om aan te zien. Het lijkt wel een ideale hangplek voor 
grafittyspuiters 
Posted 8 days ago. ( permalink )

tokek belanda (busy for a while)    says:
Een merkwaardig bouwsel... Wèl een origineel idee... :-) Ik vraag me af of 
het bestand is tegen de elementen... 
Posted 8 days ago. ( permalink )

berendina tjallinks says:
als dat hier zou staan moest het afgebroken worden. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Ik vind het een goede grap. Zo kan je zien dat kunst mensen bindt. En 
ach, het resultaat, dat is waarschijnlijk niet waar het om gaat. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Glyn.Kendall    says:
We have housebuilders like that over here. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

sydandsaskia    says:
I received a brick in the mail with the request to contibute it to this 
temporary art instalation dedicated to the Amelander architect W. C. de 
Groot. He was the person responsible for the design and construction of 
quite a few buildings and a whole nieghbourhood here in Leeuwarden 
(the Hollander Wijk). 

I understand this work of art cost EURO 75,000, yes thats right, seventy 
five thousand Euros, Seventy Five Grand. Thats it, lets call it Seventy Five 
Grand, it doesn´t sound so painful to the taxpayer that way.

I kept my brick. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

frans schmit    says:
lijkt wel een ruïne 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Zwartmannetje    says:
Grijsmeisje (pro) says: één foto is geen foto! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
@Zwartmannetje: haha, ik wilde me juist beperken hier, ik dacht 1 foto, 
meteen goed, meer hoeft deze niet te hebben. Ik kan hemn wel in een 
aantal variaties bewerken, dat doe ik nog wel deze week.

@Berendina: Dit is juist ondersteund van overheidswege! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

mariekejoan    says:
leuk, friesland....boven alles! 
Posted 8 days ago. ( permalink )

joopvandijk    says:
't idee is leuk,.........nu de uitvoering nog :) 
Posted 8 days ago. ( permalink )

troistoques (busy with hospital visits)    says:
Ljouwert kent weinig mensen met fantasie zo te zien. 99% van de stenen 
is gewoon horizontaal gemetseld. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

peter tjallinks says:
echt een van de betere dingen die je met dat geld zou kunnen doen. 
Posted 8 days ago. ( permalink )

willem_zylstra says:
Hebben we hier met nuchtere Friezen te maken, of komt het idee meer 
van de kant van de import. het geld hadden ze wat mij betreft beter 
anders kunnen besteden.
Groetjes, Willem 
Posted 8 days ago. ( permalink )

GALERIEopWEG    says:
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: EGBG * martijn engelbregt [mailto:martijn@egbg.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2009 16:47 
Aan: info@grootleeuwardermonument.nl 
Onderwerp: M O N U M E N T A A L B A K S T E E N

3 september 2009

GROOT Leeuwarder Monument 
hèt mónúmènt vóór èn vàn állè Lééuwàrdèrs.

Deze week is het GROOT Leeuwarder Monument van start gegaan, een 
project van Martijn Engelbregt voor het Fries Museum. Met 45.000 
bakstenen kunnen de inwoners van Leeuwarden samen een monument 
metselen.

33 dak- en thuislozen hebben ruim 10.000 bakstenen verspreid in 
Leeuwarden, voldoende om een volwaardige eengezinswoning te 
bouwen. Er 
zouden deze week nog 35.000 bakstenen huis aan huis verspreid 
worden. 
Helaas heeft de burgemeester van Leeuwarden opgeroepen te stoppen 
met 
de verspreiding omdat de openbare orde in het geding zou zijn. De 
precieze grond voor de oproep is nog altijd niet duidelijk. In gesprek 
met Martijn Engelbregt meldde de burgemeester dat er 'vreemde 
berichten circuleren op internet'.

De Leeuwarders die thuis een steen ontvingen reageren heel positief. 
Van de 10.000 verspreidde bakstenen is er welgeteld één geretourneerd 
aan het Fries Museum.

Deze week kunnen gedupeerde inwoners hun baksteen afhalen in het 
Fries 
Museum, of tussen 5 en 12 september op de bouwlocatie zelf. Op 5 
september om 15.00 uur wordt de eerste steen van het GROOT 
Leeuwarder 
Monument geplaatst. Vanaf dan kunnen alle Leeuwarders hun eigen 
steen 
in het bouwwerk metselen. Er zijn professionele metselaars aanwezig 
om 
te helpen bij het metselen, de inwoners bepalen zelf waar en hoe. Zo 
ontstaat een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet 
bekend 
zijn.

U bent welkom het bouwen mee te maken. Meer informatie op 
www.grootleeuwardermonument.nl

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur.

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente 
Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Stichting DOEN, 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, Stichting 
Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, Caparis, Steenindustrie 
Strating, 
Zienn, Brabo Verpakking, Fries Museum, Immie Jonkman, EGBG en 
Sijperda 
verhuur.

----------------------

Voor informatie: 
Martijn Engelbregt, www.grootleeuwardermonument.nl, info@egbg.nl, 
06-26082709

----------------------

Stelt u geen prijs op informatie over EGBG; excuses; u kunt zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
afmelden@egbg.nl 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Samm Bennett    says:
That's one solid piece of art right there!

Charming idea: everyone adds their brick. 
Posted 7 days ago. ( permalink )

stormblast1953 says:
Wanneer maken ze het af?? 
Posted 7 days ago. ( permalink )

het broertje van..    says:
..............................!!!!! 
Posted 7 days ago. ( permalink )

zilverbat (    says:
Binnenkort voor de toeristen een nieuw kasteel dus :-)) 
Posted 7 days ago. ( permalink )

Erik'44    says:
Thanks all!
@Marcel: Dank voor de uitgebreide informatie! Als je dat leest verwacht 
iets veel gro(o)t(s)ers.
@Henk: ik ben bang dat het al af is :). Ik vraag me af wanneer het 
verwijderd wordt. Volgens mij is er geen bouwvergunning voor verstrekt. 
Posted 6 days ago. ( permalink )

Jackie Kever    says:
De afwerking moet nog gebeuren.
Hangplek voor bouwvakkers ;-) 
Posted 6 days ago. ( permalink )
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http://www.flickr.com/photos/zwartmannetje/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622473649510/
http://www.flickr.com/photos/glynonflickr/
http://www.flickr.com/photos/glynonflickr/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622349103217/
http://www.flickr.com/photos/sydandsaskia/
http://www.flickr.com/photos/sydandsaskia/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622349703075/
http://www.flickr.com/photos/fransschmit/
http://www.flickr.com/photos/fransschmit/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622474318718/
http://www.flickr.com/photos/zwartmannetje/
http://www.flickr.com/photos/zwartmannetje/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622349903495/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622349960141/
http://www.flickr.com/photos/22238498@N07/
http://www.flickr.com/photos/22238498@N07/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622350251025/
http://www.flickr.com/photos/joopvandijk/
http://www.flickr.com/photos/joopvandijk/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622350332451/
http://www.flickr.com/photos/troistoques/
http://www.flickr.com/photos/troistoques/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622350403183/
http://www.flickr.com/photos/petertjallinks/
http://www.flickr.com/photos/petertjallinks/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622475238390/
http://www.flickr.com/photos/willem_zylstra/
http://www.flickr.com/photos/willem_zylstra/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622350768091/
http://www.flickr.com/photos/galerieopweg/
http://www.flickr.com/photos/galerieopweg/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.grootleeuwardermonument.nl/
http://www.grootleeuwardermonument.nl/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622478959870/
http://www.flickr.com/photos/flapjax_at_midnite/
http://www.flickr.com/photos/flapjax_at_midnite/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622354552295/
http://www.flickr.com/photos/13721357@N06/
http://www.flickr.com/photos/13721357@N06/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622479162218/
http://www.flickr.com/photos/het_broertje/
http://www.flickr.com/photos/het_broertje/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622479469692/
http://www.flickr.com/photos/25228175@N08/
http://www.flickr.com/photos/25228175@N08/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622481686390/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622485675798/
http://www.flickr.com/photos/32814074@N00/
http://www.flickr.com/photos/32814074@N00/
http://www.flickr.com/upgrade/
http://www.flickr.com/photos/eriksimages/3962046169/comment72157622489924414/

