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EXPOSITIE
De Hofboerderij

ZEE: schilderijen, objecten en installaties

Stichting Culturele Raad Wateringen

EXPOSITIE FEBRUARI - MAART 2018
De expositie is elke zaterdag en zondag te bezoeken

- van zaterdag 3 februari tot en met zondag 25 maart 2018 -
van 13.30 - 16.30 uur, Hofl aan 1, Wateringen.

De Hofboerderij



EXPOSITIE
ZEE: schilderijen, objecten en installaties

In de maand februari en maart exposeren 

Wilma van der Lely, Juliana Eijken en Jan Joop Veenman

in De Hofboerderij.

In enkele werken van de kunstenaars is het thema “zee” terug te vinden.

 

Opening: Zondag 4 februari 2018 om 14.00 uur
  in aanwezigheid van de kunstenaars

De expositie is elke zaterdag en zondag te bezoeken van  

zaterdag 3 februari tot en met zondag 25 maart van 13.30 tot 16.30 

uur, Hoflaan 1, Wateringen.

We zouden het op prijs stellen als u ons werk komt bezichtigen.

De Hofboerderij 

Hoflaan 1, ingang tegenover de molen

2291 CP Wateringen

(Parkeren kan achter de Hofboerderij.)

Wilma van der Lely

Ze schildert intuïtief en zeer kleurrijk. Deze manier van schilderen heeft ze geleerd bij 

workshops in Den Haag. Ze is er zelf mee verder gegaan en zo haar eigen stijl ontwikkeld. 

Het is een techniek van acrylverf als basis schilderij en daar over een laag met in water op-

losbare olieverf die soms licht transparant is waar door je bijzondere kleur effecten krijgt.

Juliana Eijken

Juliana schildert met olieverf en acrylverf. Haar stijl is te karakteriseren als realistisch en 

romantisch met gebruik van verrassend warme en diepe kleuren met veel diepte en 

beweging.

De onderwerpen van haar schilderijen zijn zeer gevarieerd; verrassende bloemen, land-

schappen, dorps- en zeegezichten, Westlandse tafereeltjes en portretten.  Vooral haar 

portretten genieten inmiddels enige bekendheid. Ze maakt ook portretten in opdracht.

Juliana is in Pakistan geboren. Ze schildert al meer dan de helpt van haar leven. In  

Pakistan heeft ze een studie Fine Arts afgerond aan de Islamic University in Bahawalpur, 

een middelgrote stad in het zuiden van de Pakistaanse Punjab. Ze heeft haar eigen atelier 

aan huis. 

Jan Joop Veenman

Het blijft een uitdaging om steeds andere materialen en vormen te onderzoeken. Onder-

zoeken en bij jezelf blijven en zonder mijn eigen handschrift te verliezen.  Jan Joop maakt 

vooral ruimtelijk werk. Vaak met een open structuur, maar de objecten worden echter 

steeds compacter en licht en schaduw gaan nu ook meewerken.

Zijn veelal houten constructies worden met moeren en bouten aan elkaar gezet of met 

ijzerdraad aan elkaar verbonden.  De verbindingen blijven zichtbaar en vormen steeds 

een onderdeel van het geheel. Hij schept er ook plezier in om alledaagse voorwerpen een 

kleine draai te geven. Volgt sinds 2009 lessen aan de Kunstacademie Leiden.


