
U I T N O D I G IN G 

Hierbij nodigt de  

Doopsgezinde Gemeente Steenwijk  

u uit voor de opening van 

De Galerie  “De Vermaning” 

op 

Dinsdagavond 18 juli 

Aanvang  20.00 uur 

 

De Galerie is dit jaar  

een  mix van 

MARKT en CAFE

 

 

 

Wij  stellen  uw aanmelding op prijs en neem 

gerust iemand mee. 

 

. 

O P E N S T E L L I N G  

zaterdag  22 juli van 14 .00 -  22.00   

en  van  9.30 - 16.30   op woensdag                                      

26 juli en  2,9,16, 23 augustus                   

( alle vestingsdagen) 

en van 13.30 -16.00 u op de 

zaterdagen     in juli 29 en in augustus 

5,12,19 en 26. 

Op de woensdagen is ook het Menno   

Cafe open . U kunt dan genieten van 

een kopje koffie of thee met daarbij 

een versgebakken  knieperties. 

Op de vestingsdagen is er steeds  een 

kunstenaar om zijn/haar  specifieke 

werkvorm te demonstreren. 

Op het plein zijn de houtwerkers  John 

Veldhuis en Marthijn Katers weer aan 

het werk.  

 

Contactpersoon   

K.D.Prins  Sangerland 28 8331XC 

Steenwijk E:kuikenprins@hetnet.nl                                       

T :0521510332 

 

Galerie 

“DE   VERMANING” 

Onnastraat 10 Steenwijk 

 

 

 

ZOMER    2017 

Ontmoeting /Cafe/Markt en  

Podium voor kunstenaars  

 



 

 

De  zomertentoonstelling is dit jaar samen-

gesteld  door de tentoonstellingscommissie uit 

werk  bijeen gebracht door Jan Piet van den 

Berg. Het bevat schilderijen, etsen en andere 

werkvormen van verschillende kunstenaars.  

Dit materiaal en de door de werkende kuns-

tenaar ingebrachte produkten worden allen tegen 

een redelijke prijs te koop aangeboden . 

Een deel van de opbrengst komt ten goede aan 

het onderhoudsfonds van de vermaning.          

Ook wordt hiervoor een verloting gehouden .  

Prijzen worden o.a ter beschikking gesteld door 

de kunstenaars   . 

 

 

 

PROGRAMMA SPECIALE GASTEN 

zaterdag 22 juli                                                       

'smiddags en avond van 14.00-.22 uur. 

zal dhr. Adriaan Buiks aanwezig zijn als  

glaskunstenaar.                                       

woensdag 26 juli van 9.30 -16.30 uur 

zal mevr. Alie Remerie aanwezig zijn met 

quiltwerk en troostdekentjes. 

 

woensdag 2 augustus van 9.30 -16.30 uur 

zal mevr. Trees Stegeman aanwezig zijn als 

keramiste. 

woens

dag 9 augustus van 9.30 -16,30              Een 

schilderes uit Steenwijk 

                                                                            

 
woensdag 16 augustus van 9.30 -16.30 uur 

zal mevr. Alice de Boer aanwezig zijn met 

Chinees  papierwerk 

 



 

woensdag  23 augustus van 9.30 -16.30 uur 

zal mevr. Miny Kros-Stenvers  aanwezig zijn als  

hoedenmaakster 

 


