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Kunst 2001 exposeert
urerk Yvonne Noordam
raDltotvtDonp Galerie Kunst 2001
exposeert tot en met zondag?T au-
gustus werk van Yvonne Noor-
dam-Weygers. In november 201ó
vierde Stichting Kunst 2001 haar
30-jarig jubileum met een expositie
van 45 gevarieerde lievelingskunst-
werken, ter beschikking gesteld
door vrienden en Badhoevedorpers.
Ook Yvonne stelde een werk ter be-
schikking. De kunstenares overleed
diezelfde maand. Deze zomerexpo-
sitie is een postuum eerbetoon.
Yvonne Noordam-\Veygers nam aan
de jubileumexpositie deel met haar
eigen collage/schilderij Antiek-
markt Djakarta'. Het kunstwerk van
Yvonne oogstte veel belangstelling
en kreeg veel lof.
De verklarende tekst waarom dit
haar lievelingswerk was: 'Op deze
antiekmarkt in Djakarta liep ik en
heb er iets gekocht dat ook in deze
collage verborgen zit. Het kunst-

werk blijft me dierbaar als herinne-
ring aan mijn jeugd in Indonesië.'.
Yvonne overleed plotseling op 26
november 201ó, een schok voor ie-
dere bezoeker.

loo ,AAR 'CHIPHOL Zij was jaren-
lang kunstzinnig actief met veler-
lei technieken, vooral haar collages
werden geroemd. Juist voor haar
overlijden maakte ze vanwege het
100-jarig bestaan van Schiphol haar
laatste collage. Als deze collage ooit
echt op Schiphol komt te hangen is
dat nog een droom die uitkomt..
Haar levensmotto: 'delen is verme-
nigvuldigen' komt tot uiting door
sinds 1990 de netto opbrengst van
haar collectie kunstkaarten aan
goede doelen te schenken, zoals Ha-
lin en Yamaru in Indonesië.

oP AISPRAAI De zomerexpositie in
Galerie Kunst 2001 kent géén vaste
openingstijden. Bezoek op afspraak
is mogelijk door te bellen met te-
lefoonnummer 020-6596693. Na
inspreken van de voicemail wordt
men teruggebeld..

tE f,OOP De meeste werken zijn te
koop, een deel van de opbrengst
gaat naar de goede doelen Halin en
Yamaru in Indonesië. Aankoop kan
eventueel ook met een betalingsre-
geling.
Geinteresseerden kunnen bellen
met bovenstaand nummer en een
bericht achterlaten..
Galerie Kunst 2001 is gevestigd in
Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliu-
slaan 35, info@galeriekunst2001.nl.
www.galeriekunst20Ol.nl
www.gambarini.nl


