7 APRIL OPENING
ATELIER-GALERIE YVETTE JANSEN
Na een periode van bouwen, klussen en inrichten is het zover…….
I.s.m. Kunstenaarsplatform ‘KUNSTPLUS’ is op zaterdag 7 april 2018
de opening van Atelier-Galerie Yvette Jansen.
Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom op de Molendijk 30b, Stad aan ’t Haringvliet.
Naast sieraden van Yvette zijn er schilderijen, beelden, grafiek, foto’s,
van KUNSTPLUS- leden en een lichtproject van Emile Steginga te zien.
Dit alles muzikaal omlijst door de band BonQ (jazz, fusion)
en uiteraard onder het genot van een hapje en drankje.

De expositie is van 7 april t/m 5 mei 2018
Het atelier, de galerie is geopend op
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag
14.00-17.00 uur
zaterdag
13.00-17.00 uur
zondag
13.00-17.00 uur

Verder is het atelier, de galerie open op afspraak .

Ook zijn wij locatie tijdens de KUNSTKIJK van 2018, 10 t/m 13 mei.

Molendijk 30B 3243 AM Stad aan ‘t Haringvliet

www.yvettejansen.com

018 776 90 50

info@yvettejansen.com

Routebeschrijving
naar Molendijk 30b, Stad aan ’t Haringvliet (Goeree-Overflakkee)
Vanuit Rotterdam:
Brienenoordbrug > A16 > volg borden Bergen op Zoom/Zierikzee A29 >
Heinenoordtunnel, Hoekschewaard > over de Haringvlietbrug, na de brug rechts
aan houden (Hellegatsplein) > N59 > afslag den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet > weg
volgen parallel aan N59 > Lageweg. In Stad aan’t Haringvliet rechtsaf,
de Molendijk (met de molen….) > door rijden tot voorbij de ‘luchtbrug’ van de
seniorenflat Het Stadshuus >, tegenover het voormalige kleine kerkje, vind je het
atelier, aan de linkerkant, bord Molendijk 30b… > afrit naar beneden.
Parkeren op eigen terrein of in de buurt……
Vanuit Den Haag:
A4 > Beneluxtunnel > Ring Rotterdam-zuid > R. Bergen op Zoom,
Zierikzee > Heinenoordtunnel A29 > zie verder beschrijving vanaf Rotterdam……..
Vanuit Brabant:
A 59 > Hellegatsplein > N 59 > zie verder beschrijving vanaf Rotterdam……
Vanuit het zuiden:
A4 > A59 > Hellegatsplein > N59 > zie verder beschrijving vanaf Rotterdam……

