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U bent van harte welkom
van 8 mei t/m 27 juni 2010 
Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 11.00 tot 17.00 uur
(overige dagen op afspraak)
Onze ‘Galerie’ is het gehele jaar open op afspraak

op De Pol

Beelden in de kop
bij Expositie

Jeanette Jansen

Nadjezjda van Ittersum

Jonneke Kodde

Routebeschrijving

Vanaf Amersfoort richting Zwolle/Meppel A28 bij Meppel richting 
Heerenveen A32. Afrit 7 Steenwijk Noord nemen (Q) en op roton
de rechtsaf richting Willemsoord rijden. Bij Wok restaurant in 
Witte Paarden gaat u rechtsaf over spoor en snelweg neemt u de 
tweede links. Dit is de Willem Alexanderlaan. 
De eerste geasfal teerde weg aan uw rechterhand is de Löhnislaan. 
De tweede boerderij aan uw rechterhand is nummer 4.

Vanaf Heerenveen richting Meppel A32. Afrit 7 Steenwijk Noord 
nemen  en vanaf (Q) (zie boven) route volgen.

Vanaf Apeldoorn A50 richting Zwolle dan A28 richting Meppel, bij 
Meppel richting A32 richting Heerenveen.
Op A32 afrit 7 Steenwijk Noord nemen en vanaf (Q) (zie boven) 
route volgen.

Vrij entree en parkeren.
Parkeergelegenheid tegenover de boerderij in het weiland.         
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Beeldschoon

Ellen Kuijl

Frank Boogaard

Edwin Kragten

Tineke Hoogendam

Bezoekadres Expositie ‘Beeldschoon’ 
Ton & Ria Rietveld, Löhnislaan 4, 8337 KG De Pol
Tel. 0521-588679 / 06-30332868 
e-mail: A.Rietveld33@kpnplanet.nl / website: www.expositie-beeldschoon.nl

Peter Pel

Uw familie, vrienden en kennissen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom.

Lies Arnold



Louis La Rooy

Wie van kunst houdt, vindt het fijn om er zich mee te omringen,  
er iedere dag van te genieten en er veel over te praten.

Expositie ‘Beeldschoon’ is een omgeving waarbij u veel 
inspiratie opdoet. In onze ‘Galerie’ en diverse bijgebouwen 
vindt u prachtige binnenbeelden, schilderijen en wandobjecten.

In onze tuin van 6000m2 staan ruim 160 beelden opgesteld van 
24 gerenommeerde kunstenaars. Figuratief of abstract, uitgevoerd 
in diverse disciplines. 
De kunstenaars waarmee wij werken hebben wij uitgebreid 
leren kennen, heel persoonlijk en vooral via hun prachtige 
werken. De beelden, schilderijen en andere kunstwerken van 
hun hand roepen niet alleen bij ons, maar ook bij onze gasten 
veel enthousiaste reacties op. 

In ons ‘Kakelhok’ kunt u onder het genot van een kopje koffie 
of thee genieten van al het moois dat u ziet. 
U bent daarom van harte welkom om deze kunstwerken zelf te 
komen bewonderen.

Alle kunstenaars van Expositie ‘Beeldschoon’ kunnen in opdracht 
voor u een passend ontwerp op maat maken. Ook voor openbare 
ruimten of voor aankleding van uw (kantoor)pand. 
Het vrijblijvend passen van een kunstwerk bij u thuis of bij uw 
bedrijf vinden wij vanzelfsprekend en noodzakelijk. 
Een kunstwerk en de plaats waar het kunstwerk moet staan, 
dienen elkaar te versterken. Laat ze in al hun schoonheid het 
beste tot hun recht komen in uw eigen omgeving. Wij zijn erin 
gespecialiseerd om u hierbij te adviseren en te helpen. 
Daarvoor mag u gebruik maken van onze uniciteit. 
Voor een ontwerp van de juiste sokkel adviseren wij u graag.

Tevens werk van ‘Kunsttroup’ en diverse kunstenaars die reeds 
bij ons geëxposeerd hebben.

‘KUNST is...LIEFDE op het EERSTE GEZICHT’

Monique Vink Margriet Kusters

Geert Verstappen

Nicole van Buuren Harry de Leeuw

Lolke van der Bij Paul SanderseAlain Cool Annet WoodFredie Kok Boudewijn SerruysMonica Ligteringen Christine Cosyns

Trijnie Mohlmann

Hansje Aelvoet


