
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).

Stichting t Dijckhuis Vierpolders 
            www.dijckhuis.nl

Kunstexpositie t Dijckhuis Vierpolders       Maart - april 2020

Natasja Bussem
Ik ben Natasja Bussem en voor velen 
ben ik al een bekende door mijn 
eerste expositie in het t Dijckhuis.
Mijn foto s leverden leuke reacties op!

Dit keer wil ik mijn foto s op verschillende materialen en vormen laten 
zien. Mijn blik op de wereld als een blikvanger in jullie interieur? 
Kijken jullie mee?

Bent u geïnteresseerd in mijn werk?
Al mijn foto s kunnen afgedrukt worden op verschillende materialen.
Ook werk ik op aanvraag.
U kunt bij mij terecht voor familieportret, portret en productiefotografie 
waaronder ook bedrijfsfoto s.

Bel of mail: Natasja Bussem    06-37285442     nbussem@hotmail.nl

Tine Grasman
Al van jongs af aan heb ik getekend en 
geschilderd. Tijdens mijn opleiding Vormgeving 
& Communicatie aan de Ichthus Hogeschool 
kreeg ik het vak reclametechniek waar ik 
leerde reclameontwerpen en -tekenen. Deze 
invloed zie je terug in de toepassing van vorm 
en kleur in mijn werk.
De afgelopen jaren heb ik mij verder ontwikkeld 
in de portret schilderkunst, zowel met acryl- als 
met olieverf. Daarnaast heb ik gemengde 
technieken toegepast in mijn werk.

Vanaf 2013 geef ik schilderworkshops. Ook maak ik werk in opdracht.
Ik vind het erg leuk om mijn werk aan u te laten zien! De schilderijen die u hier 
ziet zijn geïnspireerd op de pop art kunst uit de jaren 60.
Een workshop kan bij u thuis, in mijn atelier in Oostvoorne of andere locatie.
Wilt u een pop art portret door mij laten maken van bijvoorbeeld uw kind of wilt 
u een geheel ander schilderij laten maken? Ook dat kan! Ik laat u graag zien 

welke werken ik in opdracht heb gemaakt. 

Neem vrijblijvend contact met mij op:
tine.grasman@hetnet.nl / 06-12817858


