Open middagen
Op zaterdagmiddag 21 maart en op zaterdag 4 en 18 april is ‘t
Kerkje open voor bezichtiging van de tentoonstelling. Telkens van
13.30—16.00 uur. De toegang is gratis. Bezichtiging buiten deze tijden is mogelijk na afspraak.

Uitnodiging

‘t Kerkje van Ellesdiek
t Kerkje van Ellesdiek is een centrum voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben er een
streepje voor. ‘t Kerkje is
een vrijwilligersproject.
’t Kerkje verkrijgt haar inkomsten uit entrees, giften
en donaties van de Vrienden van ‘t Kerkje. U kunt
ons steunen met een gift
of uw sympathie omzetten
in een Vriendschap voor
€ 15, - of meer per jaar. U
kunt dat bedrag overmaken op onze bankrekening en tevens u zelf
melden, omdat de bank uw adresgegevens niet doorgeeft. U krijgt
dan twee vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze.

van Kant en Wal

Nieuwsbrief
U kunt zich gratis abonneren op onze Nieuwsbrief. Stuur een e-mail
of kijk op de website.
‘t Kerkje van Ellesdiek
Ben en Taetske Verkerke
Bezoekadres:
Eendrachtstraat 29
Van Hattumstraat 5
4301 VK Zierikzee
4437 AG Ellewoutsdijk
veko@zeelandnet.nl
Secretariaat:
Tel.:0111-421931
Thijs van Damme
Westdijk 8
4451 RD Heinkenszand.
thijscora@zeelandnet.nl
Bankrek.nr.: NL49 RABO 03283 42718
www.kerkje-ellesdiek.nl
Uw vrijwillige financiële bijdrage stellen we zeer op prijs. Het stelt
ons in staat te doen wat we doen en dat ook vol te houden. Bij de
uitgang staat een bus! Vast hartelijk dank!

Taetske en Ben Verkerke
exposeren in
‘t Kerkje van Ellesdiek
Ellewoutsdijk

maart—april 2020

Ben Verkerke
Halverwege de jaren 70 van de vorige
eeuw ben ik met het fotograferen begonnen. Toen allemaal nog analoog.
In 2011 mijn eerste digitale camera gekocht.
Mijn werk is heel divers. Landschappen en
zeelandschappen interesseren mij, Ook gebouwen hebben mijn aandacht. Eigenlijk
fotografeer ik gewoon wat ik leuk vind.
In de foto's probeer ik mijn gevoel uit te
drukken hoe mooi en fascinerend mijn omgeving is. Na een aantal exposities op Schouwen-Duiveland mag ik
mijn werk nu in het Kerkje van Ellesdiek laten zien.

Taetske Verkerke
Mijn grootmoeder liep in klederdracht en
droeg een keuvel (muts) met Beverse kant.
Daarmee begon mijn interesse in kantklossen. Nadat ik de beginselen van verschillende kanten had geleerd, kreeg ik in 1999
kennis van de Beverse kant door mevr. Nadine Pauwels, die daar les in geeft.
Zij heeft mij de techniek aangeleerd en
heeft van een stukje oude kant van mijn
oma een nieuw patroon gemaakt. Onder
haar leiding heb ik dit uitgewerkt tot weer
een nieuwe keuvel.
Met deze expositie wil ik de aandacht voor de
kantkunst naar voren brengen om anderen te
stimuleren om met deze techniek aan het
werk te gaan en uit te dragen.
Dit oude ambacht gaat anders verloren en
verdwijnt dan achter gesloten deuren. En dit
prachtige ambacht biedt heel veel mogelijkheden. Denk daarbij niet
alleen aan de klassieke kleedjes, maar ook heel moderne dingen zijn
ermee te maken. De techniek blijft altijd hetzelfde, de materialen daarentegen verschillen. Van heel dun katoen tot staaldraad en alles wat
daar tussen is.

Ellewoutsdijk, februari 2020
Geachte mevrouw, meneer,

Een combinatie van een ‘moderne’ en van een hele oude techniek vult de expositie die in maart en april in ‘t Kerkje te zien is. Het
gaat om foto’s van Ben Verkerke en om kantklosproducten van
Taetske Verkerke. Een boeiende combinatie.
We nodigen u van harte uit om de opening ervan op zaterdag 7
maart 2020 bij te wonen.
De opening is om 14.30 in ‘t Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk en
wordt verricht door Nadine Pauwels voor wat betreft het kantkloswerk en door Theo Raaijen voor de foto’s.
Muzikaal opgeluisterd door het Duo DaCapo op harp en dwarsfluit belooft het een prachtige middag te worden. Natuurlijk is er
koffie/thee, een hapje en een drankje en volop gelegenheid om
het werk te bekijken elkaar te ontmoeten.
Bent u niet in de gelegenheid, kom dan op een van de open
middagen.
Met vriendelijke groeten en
graag tot ziens
Werkgroep Tentoonstellingen

