
10e GOUDA
WATERSTAD
19 -21 juni 2015
feest vóór de 
Hollandsche
Maagd* en door
het hele Gouwe
Havenkwartier
Op zaterdagavond
van 17 - 23u
Lounge, eat &
dance op de
kades van de
Oosthaven met 
live muziek en 
terrassen. 
Bij de Hollandsche
Maagd za 11-16u
Theater op de
binnenplaats en
za en zo middag 
Havenverhalen:
binnenkijken in
unieke panden in
het Havenkwartier 
start bij de galerie.
Zondagmiddag
Midsummer
lounge14-19u
met Tania Kross
15-16u op het
podium aan de
Oosthaven!

* In de galerie 
hebben wij tijdens
het festival een
wedstrijd en voor
kopers van een
kunstwerk een
verrassing...
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18 juni t/m 23 augustus

ZOMEREXPOSITIE

www.dehollandschemaagd.nl

extra open op vr 19 juni

en za 20 juni 11 - 22 u, 

zo 22 juni 14 - 20 u

tijdens de Tour in Gouda

op zo 5 juli 11 - 17 u

(16  t/m 31 ju l i  gesloten)

goudawaterstad.nl

G A L E R I E  

DE HOLLANDSCHE MAAGD

Oosthaven 28 Gouda
tel. 06 15 38 60 63

Open do/vr 13 - 17u en

za 11-17u, ook als de

vlag uit hangt en 7 d.p.w.

op afspraak

18 juni / 23 augustus 2015
Z O M E R E X P O S I T I E  
Galerie de Hollandsche Maagd
(16 t/m 31 juli gesloten)

Na het succes van de eerdere
zomerexposities werken ook
dit jaar weer veel kunste-
naars mee aan onze speciale
ZOMERCOLLECTIE 2015 met
sieraden, kunstwerken en
objecten op klein en middenformaat voor zomerse

prijzen van 25 tot 500 euro.
Schilderijen, tekeningen, grafiek, glas,
sieraden, objecten, unieke kunstboeken,
brons, porselein en bijzondere kunst-
cadeaus van o.a. : Judith Bloedjes, Juul
Bögemann, Frans Buissink, Ping An
Brouwers, Imre van Buuren, Noortje
Fousert, Marieke Hunze, Anita Gaasbeek,
Sjaak Kaashoek, Koos ten Kate, Hortense
de Kooter, Greetje Sieders, Monique van
Stokkum, Ellen van Toor
en vele anderen.
Op 5 juli raast de Tour
door Gouda en zijn 
wij open van 11-17u
mét extra fietskunst.

Vier de zomer met een kunstwerk!
voor kopers van een kunstwerk vanaf €200,- 
hebben wij *een kunstcadeau *zie voor info:

website: www.dehollandschemaagd.nl
galerie@dehollandschemaagd.nl
Oosthaven 28, 2801 PD Gouda

vast open op do en vr 13-17u, za 11-17u 
(en op afspraak) telefoon 06 15 38 60 63
*van 16 t/m 31 juli 2015 gesloten


