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Cadeautips voor feestdagen 
 

In onze webshop bieden wij een ruim assortiment 

kunstcadeaus, die makkelijk opgestuurd kunnen worden. 

Vreemde vogels van Jaqueline Schäfer, van Loranto 

originele glazen sterrenbeelden, verbronsde beeldjes met 

tal van aantrekkelijke thema's, zoals Verbintenis, Hart voor 

elkaar, In blijde verwachting, etc.  

Olijke mini figuurtjes van Britto, artprints van Rotterdam als 

Van Gogh. Kortom, teveel om op te noemen. Neus eens 

rustig rond in onze webshop. 

 
  

   

   

   
 

De cadeaus kunnen desgewenst feestelijk verpakt worden 

in sinterklaas- of kerstpapier. 
 

Leners, die een object willen aanschaffen via hun 

spaartegoed, sturen ons een mail met gewenste artikelen. 

De verzendkosten zijn dan voor rekening Thyade. 
 

Overige klanten kunnen bestellingen plaatsen met het 

Winkelmandje en betalen met iDeal. 
 

In beweging 
 

Ook al hebben we geen vaste locatie meer, dat wil nog niet 

zeggen dat we stil zitten. We blijven op zoek naar nieuwe 

kunstenaars. Zo kan je in deze nieuwsbrief kennis maken 

met Rita Meertens. Ook nemen we regelmatig nieuwe 

kunst op in onze collectie van onze vaste kunstenaars. Zoals 

prachtige glasobjecten van Jenny Olde Monnikhof en 

sfeervol keramiek van Ank van der Wel. Van Annejole 

Jacobs hebben we een nieuwe serie iconische vrouwen 

beschikbaar. Op geheel eigen wijze uitgevoerde mixed 

media schilderijen met onder andere Maxima, Meisje met 

de parel, Kate Moss.  
 

 
 

Dus hou onze Facebook en website in de gaten. Daar zijn de 

laatste aanwinsten altijd terug te vinden. Op de website kan 

je onder Collectie ook zoeken naar kunstwerken die na een 

bepaalde datum zijn binnen gekomen.  

En schroom niet om een afspraak te maken, zodat wij de 

kunstwerken (gratis) bij je langs komen brengen. 
 

PopUp after 
 

   
 

Het was wederom een succes met meer bezoekers, meer 

kunst en meer bijzondere gasten. De PopUp van oktober 

aan de Koningslaan. Honderden stuks kleurrijke kunst, 

groot en klein, kreeg veel belangstelling. Enthousiaste 

reacties. Veel omruilingen van kunstwerken. Nieuwe leners. 

Veel aankopen. Gezellige workshops. Nieuwe contacten 

gelegd. Sfeervolle muziek.  
 

  
 

Sommige bezoekers vonden zelfs dat wij ons er permanent 

moesten gaan vestigen. Drie dagen een prachtige, 

kunstzinnige sfeer in de voormalige autoshowroom en nu 

weer een lege ruimte….. 

Gelukkig is de kunst verder wel te zien op www.thyade.nl 
 

Nieuwe PopUp 
 

Gezien het enthousiasme van de bezoekers willen we zo 

snel mogelijk weer een nieuwe PopUp organiseren. 



 
    

WWW.THYADE.NL 
    

 

 

Zoals het er naar uit ziet zal dat half februari 2018 gaan 

gebeuren. Hopelijk kunnen we weer een leuke locatie 

vinden! Je kunt ons helpen door ideeën voor een aparte 

locatie naar ons te mailen. 

Hou mail, Facebook en website in de gaten. 
 

Rita Meertens 
 

Voor Rita 

Meertens, 

nieuwe 

kunstenaar bij 

Thyade,  is het 

schilderen een 

dagelijkse 

behoefte 

geworden. Een 

passie waarbij 

zij in de ‘flow’ 

geraakt. Dit 

betekent dat zij 

tijdens het   

schilderen geen besef meer heeft van tijd, honger of dorst. 

Zij schildert intuĩtief. Begint zonder vooropgezet plan en 

laat zich leiden door wat zich aandient… Door middel van 

haar schilderijen zoekt zij steeds weer naar nieuwe 

mogelijkheden om haar verhaal te vertellen. Het proces, de 

weg ernaar toe, is voor haar belangrijker dan het 

eindresultaat. En dat vertaalt zich dan weer in haar 

dagelijks leven. Zij probeert in het hier en NU te leven. 

In veel van haar schilderijen komt het thema ‘Tussen hemel 

en Aarde” aan bod. Het onderwerp boeit haar. “Onze reis 

hier op aarde begint en eindigt in de hemel. Met als 

‘tussenstation’ de aarde. Hier maken we van alles mee. 

Meestal zijn we op zoek naar geluk, liefde en balans. Dit zie 

je in mijn werken terugkomen”, aldus Rita.Zij heeft een 

praktijk voor Kunst-Zinnige therapie, waarin zij creatieve  

 

werkvormen inzet om 

mensen te helpen, die 

worstelen met het 

aanvaarden/verwerken van 

een ernstig verlies (dierbare 

of gezondheid). Het 

verdriet, de mooie 

herinnering of de kracht in 

beeld brengen door middel 

van het maken van een 

schilderij werkt helend. 

‘Never let your memories be greater than your dreams…’ 
 

 

De Overkant: Lenie van den Bulk 
 

Landschap in kleur en vorm 

In de nieuwe expositie bij De Overkant te Ouddorp zijn 

vanaf 21 oktober de kleurrijke olieverf schilderijen van 

Lenie van den Bulk te zien. 
 

De kleuren, vormen en lijnen die verschijnen roepen 

bepaalde gevoelens op.  

Als ik schilder ga ik op zoek naar het herkennen van een 

ervaring of een herinnering. Zoek ik de, zeg maar, juiste 

ader. En daarvan maak ik gebruik, daar ga ik op door. 
 

  
 

Ze vergelijkt het met de mijnen. Je weet dat de grond 

delfstoffen bevat. Het kost dagen, weken, maanden om de 

juiste plek te vinden. Tot je zomaar opeens op een rijke ader 

stuit. Dat is het! Nu kun je oogsten. 
 

Het werk van Lenie is te zien tot 10 januari. Voor de 

openingstijden, zie www.deoverkantouddorp.nl 
 

 

Nieuw in de collectie 
 

Ook de afgelopen periode hebben we weer verschillende 

juweeltjes binnen gekregen. Zoals: 
  

 
Scooter girl 

Annejole Jacobs De Jongh 
 

 

Mussenbol 

Ank vd Wel 
 

 
De boomgaard 

Bram van Baalen 
 

 

Luce de Giorna 3 

Anneke Peereboom 
 

 
Meinzelbaum 

Jenny Olde Monnikhof 
 

 

De Rotterdammers 

Annejole Jacobs De Jongh 
 

 
Flamingo’s - love is in the air 

Salomon 

 
SNCF Alsace 

Salvador Dali 

 


