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Mede namens het bestuur van de Stichting Boomkwekerijmuseum,
Galerie de Hollandsche Maagd en de kunstenaars nodig ik u van
harte uit om deze feestelijke expositie in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop te bezoeken.
Van 7 november t/m 13 december
exposeert Galerie de Hollandsche
Maagd het werk van haar kunstenaars
op een bijzondere locatie buiten
Gouda. Het bestuur van de Stichting
Boomkwekerijmuseum in Boskoop
vroeg mij vorig jaar (naar aanleiding
van de exposities in mijn galerie en
in het Stadhuis van Gouda) of ik met
de kunstenaars van mijn galerie een
mooie expositie samen wilde stellen als feestelijke afsluiting van
hun 40ste jubileumjaar. Ik vond dit een hele eer en richtte met veel
plezier deze verkooptentoonstelling in waarin natuur, bomen, water
en beweging een buitengewone rol spelen.

O P L O C AT I E
Boomkwekerij
Museum
Reijerskoop 54
B O S KO O P
open: di t/m vr
za 13.30 - 16.30 u
za 10.00 - 16.00 u

DE KUNSTENAARS Deze expositie was niet mogelijk
geweest zonder de kunstenaars die regelmatig met hun werk bij
mij in de galerie te zien zijn. Ik presenteer u in Boskoop het werk
van onder meer: Frans Buissink (kunstschilder, natuurliefhebber,
columnist en een van de medeoprichters van het blad Grasduinen)
met schilderijen, bomen en landschappen, Sjaak Kaashoek
(klassiek schilder/tekenaar/graficus) met schilderijen en tekeningen,
bomen en landschappen, Ellen van Toor (veelzijdige kunstenaar die
fantastisch gebruik maakt van wel zeer uiteenlopende materialen)
met kleine schilderijen en sieraden in gemengde technieken.
Anita Gaasbeek (schetser en schilder van mens en beweging) met
dansschetsen en -schilderijen, Sabine Tuchel (kunstschilder) met
kleine schilderijen, vaak in antieke houten lijstjes,
in gemengde technieken op oude sari’s uit India,
Willem van Oijen (glaskunstenaar die naast zijn
glasobjecten o.m. ook de grote glazen ramen maakte
voor de Open Poort kerk van Boskoop) met unieke
glasobjecten, Tineke Thiemans (beeldhouwer) met
haar eigenzinnige verhalende bronzen beelden.
Lothar (beeldhouwer) met prachtig gepatineerd
bronzen fruit, Karel Gomes (beeldhouwer van 84 jaar
die ook vele beeldengroepen voor de openbare ruimte
gemaakt heeft) met expressieve bronzen beelden van
dieren en mensen. Daarnaast ook messing klokjes van
Reinier en unieke kunstcadeaus van vele anderen...

Van harte welkom op deze expositie in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. (Geregistreerd Museum,
entree volw. 4 euro, MJK gratis, zie website)
www.dehollandschemaagd.nl www.boomkwekerijmuseum.nl
Oosthaven 28, 2801 PD Gouda
Reijerskoop 54, 2771 BR Boskoop
telefoon 06 15 38 60 63
telefoon 0172 21 77 56

