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DO  
VRIJ 
ZAT

12 SEPT 13.00u 
13 SEPT 11.00u 
14 SEPT  11.00u 

- 21.00u  speciale opening  17.30u Saskia Vergunst
- 18.00u  poëzie en passant & levende muziek
- 17.30u  poëzie en passant & levende muziek              

MARRY BUIKS
MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH 
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MARRY BUIKS
MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH 

KATINKA VAN DER KOOGH Mijn beeldende expres-
sies zijn enerzijds geïnspireerd op het perspectief van de 
natuurlijke buitenruimte: het landschap, water, horizon, 
hemel èn zijn schaduw, licht en spiegeling, anderzijds op 
abstracte vorm en figuratie. Contrast in kleuraccenten, 
gebalanceerde vlakverdeling, ritmisch belijning, de laag 
over laag, maken mijn werk eigen.   
                                                          www.kunstigwerk.com

MARGRIET BLANKEN  Mijn schilderwerken zijn herken-
baar aan de frisse en heldere tinten op royaal formaat lin-
nen doek. Mijn passie is met kleur, vorm en afmeting een 
beeld te creëren van een harmonieus geheel. Een beleving 
en ervaring in kleur, verhouding en structuur. Naast fris in 
zijn tint ook rustig gematigd. Van impressie naar expressie.
                                                  www.margrietblanken.com

MARRY BUIKS Glas in al zijn kleuren en elementen 
vormt dè inspiratie om mijn creatieve ideeën in unieke   
objecten uit te werken. De schittering en kleuren van glas 
blijven mij boeien en zijn een genot om naar te kijken. Mijn 
glasobjecten worden door “glasfusing” gecreëerd. Glas-
kunst is uitdagend door zijn eindeloze mogelijkheden.                                                                                    
                                                           www.marryzglaz.com

SASKIA VERGUNST Door het samenvoegen van afge-
dankte spullen ontstaat er een bijzonder verhaal in beeld.
Oud wordt nieuw. “Een eigenzinnig verhaal kan de wereld 
in, als alle onderdelen er zijn”.     www.saskiavergunst-art.nl

LIESBETH HENSELS  Boeiende handgevormde keramiek-
werken van verschillende soorten klei, technieken en cre-
atief voorzien van glazuren. , Een verrassende verzameling 
aan decoratieve objecten, geinspireerd op de natuur - maar 
ook vanuit fantasie.                           www.liesbethhensels .nl

JOLIEN WESSELINK Beeldwerk in brons en steen, ont-
staan uit een zoektocht naar schoonheid, harmonie en ex-
pressie. Het beeldwerk vertelt met zijn dansante muzikale 
lijn iets over lichtheid en doet de zwaartekracht verdwijnen.                
                                                              www.jolienwesselink.nl 
                         
LAUS HEEZEMANS   Beelden van steen. Eenvoudig in zijn 
vorm; geen versieringen, geen details. Vaak verbeelding van 
het begrip nederigheid. Het gaat om schoonheid. Maar soms 
ook de expressie van spontane humor!                                                        
                                                       www.lausheezemans.com

MARIJN VAN TEIJLINGEN Eigenzinnige lichtobjecten 
van geschept Japans papier en hout, De schoonheid van de 
natuur in al haar kwetsbaarheid wordt in haar eigen vorm en 
licht gereflecteerd. De collectie is uniek en handgemaakt.                                              
                                                              www.lichtnatuurlijk.nl

KAREN KLEIN  Unieke sieraden en kleine objecten met fo-
cus op detail. Ontwerp in Art Deco, Jugendstil of in eigen stijl. 
Het combineren van verschillende materialen met bijzon-
dere effecten. Spanningsveld tussen klassiek en eigentijds, 
herkenbaar of zelfs beetje vreemd. Draag-en bruikbaarheid 
staan voorop!                                                      www.karenklein.eu
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MARIE-LOUISE OLIWKIEWICZ


