
Exposities januari t/m maart 2020  

  

Ger Koks, doeken, begane grond  

Bosanemoon  

  

Ik teken en schilder vooral naar waarneming, volg 

niet echt een stijl maar teken en schilder alles 

zoals ik het voel en beleef. Ik maak schetsen van 

mijn onderwerpen en werk deze uit. Mijn 

onderwerpen zijn landschappen, architectuur, 

modellen, portretten en stillevens. Tevens werken 

in opdracht.   

  

Ik heb de tekenopleiding gevolgd aan de 

Kunstacademie Maasmechelen,  

geef tekenles aan de Vrije Academie (VAZOM) in 

Kerkrade en tekenworkshops in mijn eigen atelier. 

Voor deze expositie heb ik gekozen voor landschappen, veelal uit de directe omgeving van Epen.  Voor 

de tekeningen gebruik ik veel pastelkrijt en houtskool en de schilderijen zijn gemaakt met acrylverf.   

Voor een overzicht van mijn recente werk, publicaties en het expositieoverzicht verwijs ik naar mijn 

website www.gerkoks.exto.nl.   

  

Dhr. H. Smeets, Parc Imstenrade, houtsnijwerk, vitrines 1e etage Bosanemoon  

  

Wij verhuisde in 2001 van Arizona naar een retirement 

community in Summerfield, Florida. Daar was ook een 

houtsnijclub waar ik een paar keer ging kijken. Een van de 

leden vroeg of ik lid wilde worden, maar ik dacht eerst dat ik 

dat niet kon leren.  

Hij heeft mij onder zijn hoede genomen en mij 

aangemoedigd door te gaan. Ik heb het aan hem te danken 

dat ik deze hobby heb.  

Ik neem de voorbeelden uit een kalender die we ieder jaar 

aan de muur hebben hangen. Mijn echtgenote Netty zoekt 

uit wat ze mooi vindt en ik probeer het te maken. Ik ben 15 

jaar lid van de club geweest en heb het steeds met veel 

plezier gedaan, doe het nog steeds en hoop het nog vele 

jaren te kunnen doen.  

  

Reggie Bruine de Bruin, doeken,   

1e etage Bosanemoon   

  

Mijn naam is Reggy Bruine de Bruin en geboren in 

Amsterdam. Met ons gezin zijn wij 15 jaar geleden naar Epen 

verhuisd en hebben we daar een gezellig vakwerkboerderijtje 

gekocht. Sinds 5 jaar ben ik gaan schilderen.  

Portretten schilderen vind ik vooral erg fijn om te doen, en 

dan het liefst met bepaalde emoties of uitdrukkingen. Maar 

ik schilder ook dieren, landschappen, bloemen, en 

schilderijen in opdracht. In Parc Imstenrade ga ik een serie 

tentoonstellen die ik “leef!” heb genoemd. Het  

zijn verschillende mensen, allen met een positieve 

uitstraling.  

  

Als u mijn site wilt bezoeken: www.reggy-art.nl  
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