
Marcel van Tienen

In mijn schilderijen schep ik mijn eigen  
werkelijkheid. In die beelden probeer ik de     
essentie waarom ik schilder te vangen.


Christine Veraart

Vooraf maak ik geen schetsen of tekeningen. Mijn 3D 
werk laat zich met de hand aftasten en vormen. Zo 
groeit mijn werk langzaam onder mijn handen. 
Materialen komen op mijn weg (vallen me toe), het zijn 
eenvoudige grondstoffen zoals binnenband, vilt, 
karton, vintage huishoudelijk textiel. Ze vormen voor 
mij een uitdaging om in het alledaagse iets bijzonders 
te vinden. 
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Een schitterend ongemak

Van 4 tot en met 26 september tonen vier in 
vriendschap verbonden beeldend kunstenaars 
werken in de Vlaamse schuur van De Nispenhoeve 
in Prinsenbeek. 


Christine Veraart en John van Kooten uit Bergen 
op Zoom, Victor van de Lande en Marcel van 
Tienen van het eiland Tholen presenteren 
schilderijen, tekeningen en objecten van 
hergebruikte en bijzondere materialen. 


De officiële opening is op zondag 5 september om 
14.30 uur en zal worden verzorgd door René 
Bastiaanse. René is een bekende Brabantse 
televisiepresentator van het programmma “De 
wandeling”. Als historicus, auteur, voormalig 
directeur van het museum ‘t Markiezenhof en als de 
rijksarchivaris van Noord-Brabant zal René een 
passende en inspirerende introductie verzorgen voor 
de nieuwe tentoonstelling. 

 
De kunstenaars zullen op de weekeinddagen ook 
zelf aanwezig zijn. Tijdens de tentoonstelling worden 
er muziekoptredens, lezingen en kunstzinnige 
dialogen verzorgd.

                                         

Informatie kunt u vinden op www.culinart.nl.      

                                                                   

De tentoonstelling is te bezoeken op afspraak via 
gastvrouw Wilma Heller-Vennegoor, 0629257570.  


De expositie bezoeken in het weekeinde kan zonder 
afspraak. Openingstijden op zaterdag en zondag 
van 13 tot 17 uur. Zoals altijd zijn de 
kunsttentoonstellingen in De Nispenhoeve gratis 
toegankelijk. 


We zullen de actuele Covid-19 maatregelen 
respecteren.


John van Kooten

Opgeleid als grafisch kunstenaar op de academie 
St. Joost te Breda was ik een echte zwart/witdenker. 
Toch bleek kleur een uitdaging voor mij en ben ik de 
afgelopen jaren intensief met kleur aan de slag 
gegaan. Als resultaat een aantal schilderijen die ik 
nu graag voor het eerst wil presenteren.


Victor van de Lande

Vanuit een innerlijke gedrevenheid blijf ik 
schilderen, zoekend naar beelden in verf die 
zeggingskracht hebben. De worsteling om het 
werk ziel te geven blijft  een schitterend ongemak. 


Woon- en atelieradres

Oud Borgvliet 11-13

4615HK Bergen op Zoom
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