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A G N I E T E N K A P E L   GOUDA

VRIJ   
ZAT 
ZON

10 NOV 12.00u 
11 NOV 11.00u 
12 NOV  12.00u

- 19.00u  speciale opening  16.00u 
- 18.00u  poëzie voordracht
- 17.00u  levende muziek

MARRY BUIKS
MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH 
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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 royaal for-
maat linnen doek. Mijn passie is in kleur, vorm en afmeting 
een zodanig beeld te scheppen dat er een harmonieus 
geheel ontstaat, passend bij de omgeving en in de sfeer 
opgaand alsof het zo hoort. Een beleving en ervaring in 
kleur, verhouding en structuur. Naast fris in teint ook 
rustig gematigd. Van de impressie maak ik expressie.
                                                  www.margrietblanken.com

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
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MARGRIET BLANKEN
KATINKA VAN DER KOOGH 

RENEE GENESTE  Steden weergegeven in transparant 
acryl op het nieuws van alledag. Ik werk gevoelsmatig 
en expressief, waardoor de dynamiek van een stad te-
voorschijn komt. Ik nodig uit stil te staan bij het werk en 
de energie van de stad te voelen achter de verbeelding.                                                   
                                                             www.1001urbanart.com

ANS JOOSTEN Vanuit de klassieke werken vertaal ik het 
verhaal en de emotie van de mens naar abstractie in steen. 
“kunst activeert een helende kracht, zowel voor de kunste-
naar  als voor degene die het kunstwerk ondergaat”. Som-
mige mensen vinden natuursteen koud en hard, Ans: “ik vind 
natuursteen juist warm en kwetsbaar”.                                                                                                                              
             Facebook Ans Joosten te Panningen TEL MOB 06 43160026

CAROLINE VAN DEN BOGAERT   Edelsmid van zgn. 
“streeksieraden”; sieraden met zelf gevonden en bewerk-
te stenen. “De stenen, die zijn verwerkt, zijn afkomstig uit 
mijn eigen omgeving; namelijk langs de oevers van Rijn 
in Gelderland. In ieder zijn omgeving ligt de schoonheid 
voor het oprapen...”.                          www.streeksieraden.nl

IRMA HOLT  Mijn creativiteit uit zich in schilderen, het 
maken van sieraden en tassen. De inspiratie haal ik uit 
het dagelijkse leven, en geef hieraan mijn eigen draai. 
De tassen  zijn  gemaakt  van gerecycled  leer en rubber. 
De collectie is uniek en duurzaam.           www.irmaholt.nl

GASTEXPOSANTEN


