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BEZOEK AAN GALERIE 
Beste kunstliefhebber, 
Onze galerie is weer geopend en beschikt over 350m2 
aan expositie- ruimte, zodat jullie in een veilige 
omgeving weer van kunst kunnen genieten.  
Gelijktijdig mogen we 14 gasten ontvangen in de 
diverse expositie- ruimtes. We werken  volgens de 
richtlijnen van het RIVM en zorgen voor voldoende 
ventilatie. Wees welkom!!!! 
We vragen u vriendelijk een bezoek aan te kondigen. 
De komende weken staat de voorjaarsexpositie 
gepland: 
Als bijzonder aandachtspunten hebben we 
textielkunst, fotokunst, schilderijen op o.m. geschept 
papier, en unieke bronzen beelden. 
 

DEZE WEEK IN DE SCHIJNWERPER: 
HANNELIEKE VAN DE BEEK: 
volgde haar opleiding “monumentale textiel” aan de Koninklijke academie van 
Beeldende kunsten in Den Haag. Haar werk is heel concreet en aards met gebruik 
van veel verschillende en uiteenlopende materialen en technieken; textiel, 
natuurlijke vondsten, hout, lood, glas, steen 
Ze experimenteert hiermee en volgt haar intuïtie. In haar werk komt ze tot een 
samenvoeging van stoffen, verf en borduurwerk. Door het vele handborduurwerk 
en stikwerk ontstaan reliëf, kleurnuances, diepte en gelaagdheid. Een spannend 
en traag scheppingsproces.  

           
Ontmoeting   (textiel afm. 120*120)                 Tussen hemel en aarde.(textiel 120*120)       Luchtspiegeling (textiel 120*120) 
 
 

                       
Ontwakend licht(textiel 120*120).                  Wind (textiel120*120).                                           Het geknakt riet)textiel 120*120) 
 

Naast de 4 deelnemende kunstenaars aan de 
voorjaarsexpositie vertegenwoordigen wij ook nog 
diverse andere nationale en internationale 
kunstenaars: 
Maria  Verstappen- Lothar Vigelandzoon – Michèle Lehmann, Aron Zsolt Majoros 
– Hub Pollen – Luigi -Milani – Angelo Moyano- Schilder Hermanus- Ilse Oelbers – 
Olivier -Duhamel – Marcel van Hoef –Andrea Roggi –L eon Strous – Tom Seerden 
– René Spronken-René Rikkelman – Sylvi Schiller- Rob Zweerman- Laurens 
Mostert- John F. Verhoef-  Jos van Vreeswijk – Lothar  Vigelandzoon  - Michiel  
Muyres – Aart de Lange – Marga Boogaard.  
 

 

Kunstkoopregeling 
De galerie heeft de beschikking over een eigen 
kunstkoopregeling, waarbij U de mogelijkheid heeft 
kunst aan te kopen en deze middels maandelijkse 
termijnbetalingen te voldoen (renteloos). Voor meer 
info:  vraag een van onze medewerkers. 
 
 

Ontluikende Stilte………………… 
De titel van onze voorjaarsexpositie 2021.  
Naast  Hannelieke van de Beek en haar prachtige en 
unieke schilderijen van textiel,( zie rubriek in de 
schijnwerper) vormen ook de unieke bronzen beelden 
van Frank Boogaard en de inkt – en 
potloodschilderijen  van Ermien Koster, alsmede de 
fotokunst van Peter Odekerken een ware reden om 
een bezoek te brengen aan de galerie. 
 
 

                                    
Wing  Move -brons op graniet.                                                                   Sturm – brons op graniet 
 
 

                                                  
Geisha                                                                                                Geisha bij raam 
 
 
 

 
Dreamy Pier Foto op dibond 
 

PLAN UW BEZOEK – U BENT VAN HARTE WELKOM – 
WIJ ZORGEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING, ALLES IN 
OVEREENSTEMMING MET DE RIVM VOORWAARDEN 


