
 
2019 juli, Ria Bergwerff: VIERKANT een KUNST 

 

In de maand juli exposeert Ria Bergwerff in het Douanehuisje. 

Zij was bijna vijf jaar geleden ook al te gast in dit fraaie huisje. Op een prachtige plek om te 

genieten met elke maand een wisselende expositie door kunstenaars voor het publiek.  

 

VIERKANT een KUNST 

Ditmaal is Ria aanwezig met VIERKANT een KUNST. Daarin werkt ze met houten plankjes, 

elk met een afmeting van 12 x 12 cm. Ze werkt met allerhande materialen zoals: schelpen en 

zand, houten stokjes en kralen, ringen, gekleurde kralen, steentjes, hout en alles dat bruikbaar 

is. Alle kunstwerken hebben als basis een vierkant of een rechthoek bewerkt met vierkantjes. 

Deze kunstvorm bestaat in 2020 tien jaar.  

 

Haar wandversieringen maakt ze in verschillende groottes (drie tot veertig vierkantjes). De 

laatste tijd is Ria groter gaan werken dan voorheen. Gebruikte materialen zijn voor iedereen 

herkenbaar en daardoor leuk om te ontdekken dat er heel mooie creaties ontstaan met deze 

vorm van kunst. Nog elke dag inspireert deze vorm van kunst haar. 

 

Kunstwerk DOUANEHUISJE wordt verloot 

Ria werd verzocht een kunstwerk te maken gerelateerd aan haar kunst over het Douanehuisje. 

Dit kunstwerk stel zij ter beschikking van het publiek. Wordt u de nieuwe bezitter van het 

kunstwerk DOUANEHUISJE? De afmetingen zijn 75 x 55 cm.  

Tijdens de expositie kunt u een strookje invullen met uw naam en telefoonnummer of e-

mailadres. Dit strookje kunt u in de box doen die bij het kunstwerk staat.  

Zondagmiddag 28 juli wordt om 16.00 uur de nieuwe bezitter van het kunstwerk bekend 

gemaakt. Wilt u er bij zijn, dan bent u van harte welkom.  



  

Ria hoopt u allen weer te ontmoeten in het Douanehuisje. Openingstijden: alle zaterdagen en 

zondagen en de woensdagen 10, 17, en 24 juli van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 

  

Geef het door en kom gezellig langs! In combinatie met een lekkere fietstocht met als 

tussenstop of einddoel het Douanehuisje. Koffie en thee staan klaar. Graag tot ziens! 


