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Henk en Gerry Pit-Kortleven, schilderijen
Al gedurende 15 jaar hebben wij samen geschilderd, beiden met 
pensioen en altijd bezig. De eerste lessen kregen we op de 
SKVR in Rotterdam. Na zo’n drie seizoenen zijn we in de leer 
gegaan bij Bert Vernooij in Capelle aan den IJssel waar wij toen 
woonden. In 2018 zijn we verhuisd naar Oostvoorne en op 
schilderles gegaan bij Marlies Verda aan de VU. En bij haar 
zitten we nog steeds op les! 

Ons werk is door al die 
verschillende invloeden zeer 
divers te noemen. We 
hebben veel stijlen, manieren en materialen van 
figuratief tot abstract uitgeprobeerd. Acrylverf op 
linnen heeft daarbij onze voorkeur. 
We hebben aan onze woning een serre waarin onze 
schildersezels staan en waar wij regelmatig samen 
aan het schilderen zijn. Vorig jaar hebben we een 
overzichtsexpositie van ons werk gehad in Galerie 
Kunst in Uitvoering in Zwartewaal. We vinden het 
fantastisch om in ‘t Dijckhuis in Vierpolders te 
kunnen exposeren en horen graag wat u van ons 
werk vindt.

E-mail: henkpit3@gmail.com
Mobiel: 062 501 3825

Angela Scholten, 3 D beelden
Geboren in Maastricht (1959) en opgegroeid in 
Haarlem. Woonachtig in Hellevoetsluis waar zij 
actief is in de kunstenaars scene.
Cum laude afgestudeerd in Schilderen/tekenen 
en Grafische vormgeving aan de Gerrit 
Rietveld Academie Amsterdam in 1993. Heeft 
op diverse plekken geëxposeerd o.a. in 
Amsterdam, Sidney, Haarlem, Groningen. 
Diverse locaties op Voorne-Putten en in 
Zeeland.

Momenteel werkt zij in 3D, maakt (absurdistische) assemblages met 
gebruikmaking van o.a. kringloopmateriaal, purschuim, klei, epoxy, lijm, 
polyester, metaal, kunststof, glas en steen.
Fantasie is altijd haar uitgangspunt, zij start vanuit een actueel 
onderwerp en gaat onbevangen te werk. Dit levert originele beelden op 
met een eigen expressieve vormentaal, felle kleuren en 
materiaalsporen. Humor is een bindend element in haar werk.
www.angelascholten.nl / Mail: ammscholten@gmail.com
Socialmedia: angy_scholten / Mobiel: 06 3024 1694 
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