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0ud-wethouder opent

I Anja Maas

Badhoevedorp. Zondag 16 oktober 2016:
Galerie Kunst 2001 viert een íeestje. De
kunstminnende organisatie bestaat 30
jaar, dus dat betekent een bijzondere
tentoonstelling met een bijzondere opening.
Om met dat laatste te beginnen: het
startschot was toevêrtrouwd aan Ton de
Leeuw, in de jaren 1977-1992 wethouder
in Haarlemmermeer met onder andere
cultuur in zijn porteÍeuille. Hij opende ooit
de eerste expositie van de jarige galerie
en deed aÍgelopen zondag met vêrve
hetzelÍde voor de 30ste..

"Uw Lievelingswerk bij Galerie Kunst 2001
aan de Muur". onder dit motto had de Galerie
Badhoevedorpers en niet-Badhoevedorpers
uitgenodigd een kunstwerk in te zenden
"waar ze iets mee hebben". Een schilderij,
een beeld, een collage of gewoon een
creatie die ze thuis hebben hangen, liggen
en of staan en die iets bij ze oproept. Deze
uitnodiging was niet aan dovemansoren
gericht: bij Galerie Kunst 2001 , te vinden in
het nieuwe Dorpshuis, valt er tot en met 20
november veel moois te bewonderen. En
de expositie krijgt zeker iets extra's doordat

bij elk werk staat vermeld waarom het voor
de eigenaar zo bijzonder is. Het publiek
gaat er dan zeker een andere manier naar
kijken. Veneweg de meeste inzendingen
zijn gemaakt door eigentijdse kunstenaars.
Slechts een paar zijn van oudere datum
oÍ dragen namen van beroemdheden als
Jan Toorop, Antoon Molkenboer, Roeland
Koning en Comeille. Kortom een grote
variatie die een bezoekje aan de galerie de
komende weken zeer aantrekkelijk maakt.
Ton de Leeuw verwoordde het tijdens zijn
openingsspeech nog maar eens: Galerie
Kunst 2001, die zijn naam dankt aan een oud
telefoonnummer, is niet meer weg te denken
uit Badhoevedorp. Dankzij de inzet van met
name de vele vrijwilligers is er altijd wel een
tentoonstelling te bewonderen, waaraan veel
mensen plezier beleven. De opkomst bij de
Íeestelijke start van de jubileumexpositie was
afgelopen zondag dan ook groot. Ton de
Leeuw had overtoehoorders niet te klagen
en de jarige Galerie was voor een paar uurtles
echt "Íeestvarken".

oud-wethouder Ton de Leeuw, samen met
sti chti n gv oorzitte r I n g rid H e n ke m an s, t ij d en s
de officiële opening van de 30e expositie van
Galerie Kunst 2001 .
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