
UITNODIG ING
4 t/m20 december 2014
DECEMBEREXPOSITIE
in Galerie de Hollandsche
Maagd aan de Oosthaven
28 in Gouda

25 t/m 28 december 2014
KERSTEXPOSITIE 
XMas Masters in het 
historische stadhuis 
op de markt van Gouda

EEN MOOIE
DECEMBER
MAAND EN
EEN GEZOND
EN GELUKKIG

2015
van harte toegewenst door
Anita en Jan Maarten
Gaasbeek van Galerie
De Hollandsche Maagd
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25 t/m 28 december
KERSTEXPOSITIE 
XMas Masters 
in het historische
stadhuis op de
markt van Gouda

Wij willen wij u van harte
uitnodigen om
dit jaar langs te
komen tijdens de
kerst in Gouda.
Voor het vierde
jaar exposeren
wij, Galerie de

Hollandsche Maagd, Galerie
Honingen en Hans den
Hollander Prints met de
kerst in het monumentale
stadhuis op de markt van
Gouda. Er is een ijsbaan en
de markt en het stadhuis zien
er weer prachtig uit. U kunt
het monumentale Goudse
stadhuis en onze expositie
bezoeken van donderdag 
25 t/m zondag 28 december.
Openingstijden stadhuis:
beide kerstdagen  25 en 26
december 12.00-17.00 uur
zaterdag 27 en zondag 28
december 12.00-20.00 uur
XMAS MASTERS 2014
Stadhuis - Markt - Gouda
telefoon 06 15 38 60 63

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2015!
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www.dehollandschemaagd.nl
galerie@dehollandschemaagd.nl
Oosthaven 28, 2801PD Gouda
telefoon 06 15 38 60 63

4 t/m 20 december 2014
DECEMBEREXPOS IT IE
Galerie de Hollandsche Maagd
Expositie met kunst, licht en
bijzondere grote en kleine
kunstcadeaus. Met bronzen
van Jeanette Jansen, nieuwe
messing klokjes en broches
van Reinier en schilderijen
van onder meer Sabine
Tuchel, Sjaak Kaashoek, Jasper Hulshoff Pol,
Anita Gaasbeek, Jaap van der Gaarden, Suus
Kooijman, Theo Koster, Koos ten Kate, Geeske
Harting en Ellen van Toor, glaskunst van Willem
van Oijen en glazen dieren van Monika Rubanuik. 
vrijdag 12 december PIP ALBLAS BIJ 
KAARSLICHT IN DE HOLLANDSCHE MAAGD
Op vrijdag 12 december doen we weer mee met
Gouda bij Kaarslicht en zijn we open van 11.00
tot 22.00 uur. Vanaf 17.00 is de galerie met
kaarsen verlicht. Pip Alblas singer-songwriter uit
Gouda, treed van 17.00 uur
tot 18.30 uur op in de gale-
rie met naast haar eigen
nummers ook covers in een
eigen jasje. Voor onze
bezoekers hebben we warme
dranken en soep. 
Openingstijden galerie:
van 4 t/m 20 december don-
derdag t/m zondag van

13.00 tot 17.00 uur, als ik in de galerie
ben of op afspraak. 


