
 

                                      
 

 
26 SEPTEMBER 2019 om 19.30 uur 

EVENT  &  EXPOSITIE  
bij Rabobank Rijn en Heuvelrug 

met medewerking van 
16 leden van Kunstkring BeeKk De Bilt Bilthoven 

 
Rabobank Rijn en Heuvelrug toont met regelmaat werk van diverse kunstenaars op het hoofdkantoor 
in Zeist. Het beleid van Rabobank is erop gericht om door aandacht voor kunst van geselecteerde 
kunstenaars een bijdrage te leveren aan de lokale leefomgeving en ruimte te bieden aan lokale 
kunstenaars om te exposeren. Daarnaast biedt dit event de mogelijkheid voor Rabobank zich te 
positioneren. 
 
Kunstkring BeeKk is verheugd dat zij met Rabobank een afspraak heeft kunnen maken voor een 
tentoonstelling met werken van 16 kunstenaars van BeeKk. Zowel in de centrale hal als in een 
aantal kantoorruimtes is ruimte vrijgemaakt voor deze kunstwerken. 
 
Op 26 september a.s. is er een feestelijke opening waarvoor leden van BeeKk en Rabobank zijn 
uitgenodigd waarop 4 kunstenaars van BeeKk een presentatie over hun werk zullen geven:  
 

ARMIEN VISSER - etsen en textiel 
ELISABETH COPIJN - keramiek 
ANNEMIEKE KEIJZER - fotografie 
SASCHA HACKSA - glasfuse techniek 

 
Deze avond is tevens de opening van een expositie van 16 BeeKk leden met zowel 3D als 2D kunst 
die de daaropvolgende 3 maanden in de kantoorruimtes te zien zal zijn. Dit zijn de leden die zich 
daarvoor hebben opgegeven: 
 

3D: Elisabeth Copijn  
Nell Verbeek 
Joke van der Molen 
Jur Fonteijn 

 
2D : Annemieke Keijzer  

Walter Linschoten 
Claire van Lierop 
Ineka Croon 
Mirjam Roest 
Irene van Genderen 
Phil Duyster 
Willy Roggeveen 
Tatjana Renkas 
Aline Adriani 
Jozé ten Have 
Sascha Hacska 
 

Tijdens deze opening worden de leden die zich daarvoor hebben aangemeld in de gelegenheid gesteld 
om de expositie te bekijken. Hierna zijn de ruimtes alleen toegankelijk voor klanten en 
personeel van de bank. 
 
Het adres is Utrechtseweg 25, 3704 HA Zeist.  
Parkeren kan op het terrein van de lokatie 
 

* * * 


