
t Dijckhuis
Dijckpotingen 10, 
3237 AK Vierpolders 

Kijk voor openingstijden op 
www.dijckhuis.nl/info-t-
dijckhuis/, 
of bel 0181 417 328

Zaal Veckhoek is van maandag 
tot donderdag toegankelijk van 
17.00-19.00 uur, op vrijdag van 
16.00-22.00 en zaterdag van 
10.00-11.30 uur (tenzij 
incidentele verhuur).
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Elma van t Hof
Elma van t Hof is in Hellevoetsluis leerkracht in het basisonderwijs en 
is pas op latere leeftijd gaan schilderen. De directe aanleiding 
hiervoor was een ontmoeting met een kunstenaar die gastles kwam 
geven bij haar in de klas. 
In de loop der jaren heeft Elma een eigen schilderstijl ontwikkeld. Met 
een losse toets plaatst ze veelkleurige mensfiguren in een 
denkbeeldige wereld. Beweging en emotie spelen een belangrijke rol. 
De doorleefde gelaagdheid in haar werk en het gebruik van allerlei 
stofjes hebben een verhullende functie; de werkelijkheid is bedekt of 
mooier gemaakt.

Elma deelt haar passie graag met anderen. Zo geeft ze 
schilderlessen aan kinderen en volwassenen. Ook is ze regelmatig te 
vinden op bruiloften of andere feestelijkheden en maakt dan live op 
de feestlocatie een schilderij.

www.elmavanthof.exto.nl/ 
mail: elma.vanthof@kpnplanet.nl   tel: 06 1807 0647

Zeeweg Pottenbakkers 
De discipline Keramiek beweegt zich altijd op het snijvlak van Kunst, Cultuur en 
Ambacht. Dat is dan ook het motto van Hennie Waalwijk en Ruud Bergkotte.
Opgeleid in de jaren 60 aan de keramiekschool te Gouda en door stages bij 
verschillende bekwame keramisten uit die tijd, hebben wij deze 
basisvaardigheden verder perspectief verleend door intensieve studie van kunst 
en cultuur als finishing touch.
Ons uitgangspunt bij het maken van keramiek is hoofdzakelijk de draaischijf. 
Hiervan uitgaande maken wij alles, van gebruiksgoed (kommetjes, borden, 
vazen), gelegenheidskeramiek (wandborden, urnen, gevelstenen) tot 
kunstvoorwerpen (bv. geabstraheerde gedraaide vormen).

Deze expositie toont vooral de vaardigheid en plezier van het draaien 
op de pottenbakkersschijf en de ontwikkeling van door ons zelf 
samengestelde glazuren en engobes.

U bent ook van harte welkom in ons atelier aan de Zeeweg 11-13 in 
Rockanje.
Op zondagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur demonstreren wij onze 
traditionele werkwijze en vertellen daar iets over.
Hennie en Ruud, www.zeewegpottenbakkers.nl/


