
 
Openingstijden: vrijdag- zaterdag- zondag middag, 

vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
Adres: Galerie Huis ter Heide 

Norgervaart 10a ,9336 TE Huis ter Heide (Dr.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Expositie Galerie Huis ter Heide 
 

                                   13 januari t/m 5 maart 2023 

Officiële opening  
Zondag 15 januari om 14.00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 

Matthias van Olst 
Monique Berger 
Petra de Jong 
Ferdi de Bruijn 
Frank Vincent 

 
           



Matthias van Olst 
 
Matthias van Olst is een glasblazer 
die zijn werk omschrijft als 
traditioneel, ambachtelijk en 
avontuurlijk.  
 
Door gebruik te maken van 
eeuwenoude technieken en een 
moderne kijk op het materiaal zijn al 
zijn unica een venster op de wereld 
van vroeger en nu.  
 
Transparantie, optische werking en 
stijlvolle vormgeving geven zijn 
objecten een unieke uitstraling. In de 
studio van het Nationaal Glasmuseum 
te Leerdam kun je hem regelmatig 
aan het werk zien. 
 

 

 

 

 

www.matthiasvanolst.nl 

Monique Berger 
 

Monique Berger (1964) maakt 
tekeningen en droge naald etsen. 
Na de Grafische School en 1 jaar 
Rietveld Academie is Monique gaan 
schilderen met olieverf.  Monique is 
overgestapt op tekenen met diverse 
materialen en lithografie (steendruk) 
omdat ze beter overweg kon met 
deze materialen Sinds 2005 maakt ze 
daarbij ook droge naald etsen.  
 
Haar werk is illustratief en dieren ( 
met menselijke trekjes) en de natuur 
spelen daarin een belangrijke rol.  
Fantasie en humor zijn voor haar 
belangrijk en bij haar werk geeft ze de 
toeschouwer de kans om zijn eigen 
verhaal erbij te bedenken.  
 
 
 

 

 

www.moberger.nl 

Petra de Jong 
              
Voor zover Petra zich kan herinneren 
is ze al haar hele leven bezig met 
klei. Klei is haar passie. Heel jong 
was ze al bezig met het maken van 
mensfiguren en gezichten. Nu maakt 
ze onder andere organische vormen 
waarin die mensfiguren weer 
terugkomen. De vormen, die ze 
opbouwt uit stukjes klei, komen recht 
uit haar hart. Het draaien achter de 
schijf, wat ze lang gedaan heeft, doet 
ze nu niet meer zoveel. Voor de 
winkel maakt ze ook allerlei kleine 
voorwerpen zoals aparte bekers, 
waxinelichtjes, blaadjes, vlinders en 
abstracte figuren. Naast het 
produceren van eigen werk houdt 
Petra zich ook bezig met het geven 
cursussen en workshops in haar 
eigen atelier. Daarbij komt haar oude 
beroep van docent goed van pas. 

 

 

 

www.kleigoedkeramiek.nl                                                    

Ferdi de Bruijn 
                                                   
Ferdi is autodidact en brengt in zijn 
kleurrijke kunst, ontwerp en ambacht 
samen vanuit zijn studio in Dronten. 
Zijn unieke werk is gemaakt door het 
gebruik van verschillende technieken 
zoals schilderen, frezen, laseren, 
warm buigen, zagen en 3D printen. 
Zijn oog voor detail is duidelijk 
zichtbaar door het resultaat van zijn 
samenvoegingen van verschillende 
materialen, van aluminium tot 
kunststof, van glas tot ledverlichting. 
Door het samengaan van zijn talenten 
binnen de verschillende disciplines, 
voegt hij een extra dimensionaal 
element toe aan zijn werk, namelijk de 
ledverlichting. 
Door het gebruik hiervan creëert Ferdi 
nieuwe perspectieven; in daglicht 
geeft eenzelfde werk een ander 
aanzicht als bij avondlicht. 
 
 

 
 
 
 

              www.ferdidebruijn.nl 



 
Frank Vincent 

 
 
It always seems impossible until its 
done“ quote Nelson Mandela.  
 
Deze woorden zijn kenmerkend voor 
de Jakunst Art Award winnende, 
nieuwkomer kunstenaar Frank 
Vincent die met zijn stalen creaties 
graag de uitdaging aangaat.  
Zowel in zijn 2D als zijnde zijn 3D 
werken is vaak een ‘hoe dan’  
effect te vinden.  
 
Met deze creaties wordt hij vaak 
vergeleken met Escher. Dit alles 
creëert hij in zijn atelier in Veldhoven 
(N.B.) waar hij tevens een galerie 
heeft om zijn werken met succes aan 
het grote publiek te presenteren.  
 
 
 
 

 

www.frankvincent.nl 

 
 
 

 

 

 

 


