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Onbekende oude meester op 28, 29 en 30 juli te zien in Grijpskerke 

 

Tijdens de Kunst en Cultuurroute exposeert Atelier Leo een oude meester uit privé bezit. 

Het betreft een rivierlandschap van J. van der Linde in houten lijst en vermoedelijk rond 

1850/1875 geschilderd. De huidige eigenaar wil het schilderij verkopen. Tijdens de expositie 

kunt u er een bod op doen. Als uw bod realistisch is en u bent de hoogste bieder dan bent u de 

nieuwe eigenaar van dit bijzondere schilderij. U vind Atelier Leo op die dagen van 10.30 uur 

tot 17.00 uur in de Michaëlskerk in Grijpskerke. 

 

De Michaëlskerk 

De kerk is een prachtige monumentale locatie waarvan de eerste bouw reeds plaats vond in de 

13e eeuw. 

Zowel binnen als buiten is er volop gelegenheid om schilderijen en gedichten te exposeren. 

 

De expositie 

Slechts enkele van de nieuwe schilderijen die dit jaar worden geëxposeerd zijn: 

• Het Jacob Catshuis te Grijpskerke 

• Fietsen langs Veere  

 

Muzikale omlijsting 

De organisatie is er in geslaagd om ook dit jaar op diverse locaties live muziek te organiseren. 

De goede akoestiek van de Michaëlskerk leent zich daar bijzonder goed voor.     

Ook in de kerken van Gapinge, Serooskerke en Sint Laurens vinden op deze dagen doorlopend 

kleine concerten plaats. De cultuur, de monumenten en de buitenplaatsen zullen naast kunst 

en muziek op bijzondere wijze aandacht krijgen.  

 

Atelier Leo is er klaar voor. U bent van harte welkom. Voor meer informatie over het 

programma en de deelnemers (lees verder) 

 

Het muzikale programma in de Michaëlskerk is aangepast en als volgt: 

Vrijdag 28 juli  11.00 uur en 13.30 uur Orgelmuziek door Johan Davidse 

Zaterdag 11.00 uur en 13.30 uur Gitaar en zang Ruben de Keyzer (lees meer) o.a. Covers, en 

eigen werk.  

Zondag 30 juli 13.30 uur Het Trio Plug and Play 

 

 

http://t.ymlp299.com/uwmbaaaebmhsanajbearaueej/click.php
http://t.ymlp299.com/uwmhagaebmhsavajbealaueej/click.php


 

Café de Gouwe Geit in Grijpskerke 

Sinds kort is dit bekende en voor velen nostalgische café aan de Kerkring in 

Grijpskerke, na veel jaren gesloten te zijn geweest, weer geopend.  

Het straalt nog steeds de sfeer uit van de jaren 70.  

Ook in de Gouwe Geit kunt u die dagen onder het genot van een verfrissing of lunch 

genieten van kunst en cultuur. 
  

 

Boekjes van de schilderijen en de gedichten. 

Dit jaar zijn er tijdens de Kunstroute bij Atelier Leo weer boekjes verkrijgbaar met 

afbeeldingen van de schilderijen in combinatie met bijpassende gedichten. 

 

Een hartelijke groet en tot ziens, 

Leo  
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