
Eerste expositie 2014 in Galerie
Kunst 2001 geopend
IncnnAr,nrns

BADHOEVEDORP -
Gastheer en vicevoorzitter
Ton van Rooijen opende 12
januari de eerste tentoon-
stelling van Kunst 2001 in
het nieuwe jaar met als ti-
tel Landschappen en vogel-
huisjes.
Toon de Haas tekent voor de
zonnige, zomerse landschap-
pen waarvoor hij zijn inspira-
tie op Texel en rond zijn .
woonplaats Amstelveen op-
deed. Volgens van Rooijen is
het heel goed mogelijk dat kij'
kers plekken herkennen. Om-
dat De Haas bijna een buur-
man van de Galerie is. is het
verwonderlijk dat hij nog niet
eerder in Badhoevedorp expo-
seerde. Eens temeer omdat hij
een veel geprezen schilder is.
Helaas kon De Haas wegens
ziekÍe niet bij de opening van
de expositie aanwezig zljn.
Leo Gerritsen, de schepper
van de vogelhuisjes, kwam
helemaal uit de omgeving van
Nijmegen. Hij maakt zijn
'nestkastjes' van cortenstaal,
een materiaal met een mooie
roestkleur. Gerritsens betaal-
bare creaties nílen zeker
Badhoevedorpse tuinen een
bijzonder accent geven. Ieder
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kunstwerk is uniek. Het leuke
van de vogelhuisjes is dat
sommige houten binnenwand-
jes hebben zodat het nest na
bewoning schoon te maken is.
Gerritsen vertelde dat er een
vogel in een van de geëxpo-
seerde kasten heeft gebroed.
De kunstenaar maakt overi-
gens niet alleen vogelhuisjes
maar ook andere objecten
voor de openbare ruimte.
Het was druk t'rjdens de ope-
ning. Vrienden van de kunste-
naars, wienden van de galerie,
wijwilligers en kunstminnen-
de Badhoevedorpers troffen
elkaar. Vaak was te horen dat
'Landschappen en vogelhuis-
jes' zo prachtig bij elkaar pas-
sen. De fris tintelende, zonni-
ge schilderijen van De Haas

en de stoere vogelhuizen van
Gerritsen, twee kunstenaars
die bijna een generatie ver-
schillen, blijken wonderwel te
combineren.
Ton van Rooijen bracht in
herinnpring dat de Galerie al
27 jaarbestaat, dankzij de
wijwilligers. Wil Kunst 2001
blijven bestaan, dan zijn er
dringend nieuwe krachten no-
dig. Ook donateurs, wienden
van de Galerie, zijn welkom
met een jaarlijkse bescheiden
bijdrage. Voor informatie:
www. galeriekunst20O I .nl. De
expositie loopt tot en met zon-
dag 16 februari, wijdag, za-
terdag en zondagvan 13.00
tot 17.00 uur. Adres: het
Dorpshuis, Snelliuslaan 35 te
Badhoevedorp.

Wítre k/e"kbled l9- l -20t+


