
Tentoonstellingen:                

Ook in de zomer van 2018 zijn er verrassende  
kunstwerken te zien in het romantische kerkje. 

Zeer uiteenlopende disciplines worden met liefde 
tentoongesteld. De kunstenaars nemen u mee in hun  
passie en geven u op verzoek graag uitleg.    

7 zomerse weken  
‘Kunst uit `t Kerkje’: 

26 mei t/m 2 juni  
1e expositie Willy Verhasselt en Leo v.d. heijden 
   
9 t/m 16 juni  
2e expositie Corine Kroezen 

23 t/m 30 juni  
3e expositie Ed de Hoogd en Didier Jansen 

7 t/m 14 juli  
4e expositie Vera Hutsebaut 

21 t/m 28 juli  
5e expositie Gerda Muizenbelt en Anne Mannaert 

4 t/m 11 augustus    
6e expositie Yvette v.d. Boogaard en Jean-Paul 

Beumer 

25 augustus t/m 1 september  
7e expositie Marielouise Steijaert 

Open Monumentendagen:  
verwacht op 8 en 9 september 

   

   Wilt u uitnodigingen van ons ontvangen, mailt u dan direct naar   
             waterlandkerkje@zeeuwsekerken.nl 

PROGRAMMA 2018  
KUNST EN MUZIEK 

‘t Kerkje  
Waterlandkerkje 

Muziek: 
  

‘Quand on n’a que l’amour’ 11 februari 14.30 uur  
Valentijnsconcert met chansons over liefde en verlangen  

Marjolein Polfliet en Michiel Meijers, zang en piano   

’Van Vivaldi tot Piazzolla’ 7 april 20.00 uur 
Zaterdagavondconcert met Trio Les Amis  

Marina Eckardt, Ron Leendertse en Monty van Belzen 
Zuid-Europese muziek en een knipoog naar Django Reinhardt 

met mandoline, gitaar en accordeon    

‘Trapped in Sight’ - CD presentatie - 19 mei 20.00 uur  
Sara Salverius, accordeon 

Eigen composities: een liefdevol muzikaal verhaal  
over afscheid nemen en troost   

Zomeravondconcert   
Datum en programma n.n.b. juli/augustus 

‘Ay Chavale’ 22 september 20.00 uur    
Zonnige zaterdagavond met La Manouche   

gepassioneerde zang  
bij het kampvuur naast de woonwagen 

‘Strijkkwartetfestival' 
met musici van La Chapelle Sauvage 
Waterlandkerkje 28 oktober 14.30 uur   

 Zondagmiddag koffieconcert met Schubert en Dvorak 
Baarland 17 november in ‘t kerkje van Baarland  met Haydn  

Zaterdag 29 december 20.00 uur Eindejaar in ‘t Kerkje 
‘Een koffer vol dromen‘  

Marjolijn Polfliet en haar muzikale begeleiders     

afgelast wegens restauratiewerkzaamheden in de kerk  


