
EEN MOOIE
DECEMBER
MAAND EN
EEN GEZOND
EN GELUKKIG

2014
van harte toegewenst door
Anita en Jan Maarten
Gaasbeek van Galerie
De Hollandsche Maagd

5 t/m15 december 2013
DECEMBEREXPOSITIE
in Galerie de Hollandsche
Maagd aan de Oosthaven
28 in Gouda

22 t/m 29 december 2013
KERSTEXPOSITIE 
XMas Masters in het 
historische stadhuis 
op de markt van Gouda
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22 t/m 29 december
KERSTEXPOSITIE 
XMas Masters 
in het historische
stadhuis op de
markt van Gouda
Allereerst wensen wij
iedereen fijne feest-
dagen en een gezond,
en gelukkig 2014!
Ook willen wij u van harte
uitnodigen om langs te
komen tijdens de kerst in
Gouda. Voor de derde keer
zijn wij gevraagd om met de
Kerst een expositie in te
richten in het monumentale
stadhuis op de markt van
Gouda. Het stadhuis wordt
s’avonds weer verlicht met
projecties. Er is een ijsbaan
en de markt ziet er prachtig uit.
U kunt het gotische stadhuis
en de expositie van zondag
22 t/m zondag 29 december
2013 dagelijks bezoeken.
De openingstijden van het 
stadhuis: zondag 22 en
maandag 23 dec 12-19u,
dinsdag 24 dec 12-17u.
Beide kerstdagen woensdag
25 en donderdag 26 dec
13–17u en vrijdag 27 t/m
zondag 29 dec van 12-20u

5 t/m 15 december 2013
DECEMBEREXPOS IT IE
Galerie de Hollandsche Maagd
Expositie met schilderijen van Gouda van Sjaak
Kaashoek, grote en kleine olieverfschilderijen
van Koos ten Kate, schilder Hermanus, Ruud
Harmsen en Luci Craamer, collages en etsen van
Ellen van Toor, glaskunst van diverse kunstenaars
en verrassende (licht)- objecten en sieraden van
onder meer Ellen van Toor, Greetje Sieders, Ping
An Brouwers en Reinier, grote en kleine bronzen
beelden van Lothar, Caroline Horchner, Joep
Verheijden, Tineke Thielemans en Karel Gomes,
boekjes en meer. De expositie in Galerie de
Hollandsche Maagd is van 5 t/m 15 december
dagelijks open van 13 tot 17 uur of op afspraak.  
vrijdag 13 december GEDICHTEN BIJ 
KAARSLICHT IN DE HOLLANDSCHE MAAGD
De galerie is open van 12.00-22.00u. Van 17.00
tot 18.30u draagt Henk van Zuiden bij kaars-
licht gedichten voor met als thema Licht en
Liefde. Haytham Safia speelt daarbij de ud
(Arabische luit). Voor bezoekers zijn er warme
dranken, linzensoep en muntthee.
zaterdag 14 december CANDLELIGHT SHOPPEN
De galerie is net als vele andere zaken in de
binnenstad open tot 22.00 uur voor sfeervol
CandleLight shoppen met kaarslicht en muziek.

 
  

      

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

5 t/m 15 december open 
13.00-17.00 uur (en op afspraak)
telefoon 06 15 38 60 63

UITNODIGING

met deze kaart 2p vrij entree
tijdens XMAS MASTERS 2013
Stadhuis - Markt - Gouda
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