EXPOSITIE LOP Molenhoek
CAROLINE VAN DEN BOOMEN-VERKOELEN
Wanneer: 5 mei tot 1 juni 2019
Locatie: LOP (Lees- en ontmoetingspunt), Prinsenweg 3C, Molenhoek
Caroline van den Boomen-Verkoelen (geboren in 1968) is al vanaf
jonge leeftijd het liefst creatief bezig. Binnen het gezin werd altijd veel
geknutseld, getekend en geklust. In 1986 verhuisde ze naar Nijmegen
om biologie te gaan studeren en vanaf 1996 woont ze in Molenhoek.
Tijdens haar carrière bleef Caroline zoveel mogelijk creatief bezig –
ze volgde een schilderscursus en deed diverse creatieve workshops
- maar de echte tijd om te tekenen ontbrak. Toen ze een jaar of 5
geleden het roer drastisch omgooide, kreeg ze meer tijd om zich op
andere vlakken te ontplooien. Met veel enthousiasme heeft ze haar
oude hobby ook weer opgepakt. Ze is gestart met diverse teken- en schildercursussen.
Inmiddels heeft Caroline de keuken in haar huis grotendeels omgebouwd
tot atelier en is het schilderen en tekenen een onderdeel van haar
dagelijkse leven geworden. Op vakantie behoren tegenwoordig de
houtskoolmaterialen en aquarelset tot de standaard
bagage.
Ze houdt ervan te variëren in materialen, maar ook
in onderwerpen en gedetailleerdheid, waardoor zij
een diversiteit aan werken maakt. Ondanks de
gevarieerdheid, is echter de sfeer die het werk
oproept kenmerkend voor haar werken.
Enkele opmerkingen tijdens
eerste - expositie: “je zou de
vanaf pakken: levensecht!” “… genieten we dan
vergezichten, dan weer van levensechte dieren en
bloemen.” “Iedereen was verbaasd, verrast van je
“Ik ben onder de indruk van je mooie en veelzijdige

haar vorige –
klaprozen er zo
weer van mooie
prachtige
veelzijdigheid”.
werk”.

Met veel plezier wil ze tijdens een expositie in het
Molenhoek een aantal van haar tekeningen en
laten zien. U vindt werken uitgevoerd met acrylverf,
aquarelverf, krijt, oostindische inkt en houtskool. U
welkom om een kijkje te komen nemen.

LOP

in
schilderijen
maar ook met
bent van harte

Op 5 mei om 14 uur start de expositie. Op die dag zal de kunstenares van 14 tot 17 uur
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
Contact: caroline.verkoelen@gmail.com

