
EXPO  ”EERST ZIEN DAN GELOVEN” 
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  N I E U W E  M A R K T  1 0 0   G O U D A  

DO   

VRIJ 

ZAT

15 SEPT 13.00u 
16 SEPT 11.00u 

17 SEPT 11.00u

- 19.30u  speciale opening  17.00u 
- 17.30u  poëzie voordracht 15.30u
- 17.30u  bijzonder onthaal

DO 15 TM ZAT 17 SEPTEMBER 2016   
kunstMMK
MARRY BUIKS
MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH 



kunstMMK
DO 15 TM ZAT 17 SEPTEMBER 2016   

KATINKA VAN DER KOOGH  Mijn acrylwerken zijn ge-

inspireerd op het perspectief van de natuurlijke buiten-

ruimte: het landschap met zijn groen, water, horizon, hemel 

èn zijn schaduw, licht en spiegeling. Vanuit dit ruimtelijk 

beeld ontstaan mijn beeldende expressies. Licht en kleur 

zijn hierbij onlosmakelijk. Het contrast van verschillende 

kleuraccenten in gebalanceerde vlakverdeling en ritmisch 

belijning, maar ook de overvloeiing en de laag over laag, 

maken mijn werk eigen.                    www.kunstigwerk.com

MARGRIET BLANKEN  Mijn schilderwerken zijn her-

kenbaar aan de frisse en heldere kleuren op groot formaat 

doek. Het eigenzinnige spel tussen de kleurvlakken in ver-

schillende structuren, en mat of glanzende verf is mijn in-

spiratie en brengt het eigen specifieke karakter aan mijn 

composities. Het Arubaanse licht heeft mijn acrylwerken 

absoluut beinvloed. De frisse, vrolijke kleuren ademen de 

zonnige Caraïbische sfeer, en brengen een luchtige vrolij-

ke toon in mijn werk.                      www.margrietblanken.com

TOOS VUNDERINK   Ruim 15 jaar vind ik mijn pas-

sie in het beeldhouwen van steen. Met hamer en 

beitel maar ook machinaal bewerk ik harde stenen, 

zoals Belgisch Arduin en Marmer. Vorm en structuur 

van steen dagen mij uit tot boeiende, moderne ex-

pressies.                       toosvunderink@hotmail.com

IRIS RIJNTJES  Ik ontwerp exclusieve sieraden 

- lichaamsobjecten - van vooral zilver, goud èn 

staal. Hierbij vormt het lichaam, als levend en be-

wegend medium, mijn basis. Graag exposeer ik 

mijn sieraden/objecten in samenhangende series 

gecombineerd met fotografie.      www.irisrijntjes.nl
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MARRY BUIKS
MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH MARRY BUIKS  Glas in al zijn kleuren en elementen 

vormt dè inspiratie om mijn creatieve ideeën in unieke ob-

jecten uit te werken. De schittering en kleuren van glas 

blijven mij boeien en een genot om naar te kijken. Mijn 

glasobjecten worden door “glasfusing” gecreëerd. Dit is 

een techniek waarbij delen glas van gelijke of verschil-

lende kleuren samengevoegd worden door ze gedeeltelijk 

te versmelten. Deze glaskunst is enorm uitdagend door zijn 

eindeloze mogelijkheden.                  www.marryzglaz.com


