
Na ruim 15 mooie jaren sluit ik de deuren van Galerie help u zelven. 
Het begin was op 1 mei 2000 en het einde zal zijn op 31 oktober 2015. 15 jaar waarin help 
u zelven landelijk naam heeft gemaakt met haar exposities. Daarnaast waren er talloze
educatieve activiteiten, evenementen, lezingen, workshops, uitgaven van boekjes en
catalogi. Aanvankelijk vormde vooral textielkunst en textielvormgeving in de 
beginjaren het hoofdbestanddeel van de exposities, later werd uitgebreid aandacht 
geschonken aan porselein, keramiek, glas en sieraden. Ook jonge kunstenaars kregen 
vaak hun eerste podium bij help u zelven. Elk jaar wijdde de galerie een tentoonstelling 
aan pas afgestudeerden van de Nederlandse academies. Er werd ook samengewerkt met 
andere kunstdisciplines en menig leerling van de plaatselijke Muziekschool Boogie-
woogie luisterde met muziek onze openingen op.
Na 85 exposities en 319 exposanten dank ik de kunstenaars, de vrienden van de galerie 
en de bezoekers voor hun aandacht en trouw. 
Carla Aalberts

Zaterdag 31 oktober De allerlaatste dag van galerie en expositie sluiten we af 
met een feestelijke  finissage. Van 12.00 tot 15.00 uur nodigen we u uit om met 
hapje en een drankje afscheid te nemen. Zoals we 15 jaar geleden de galerie 
hebben ingezongen zullen we nu de galerie uitzingen met muzikale medewerking 
van Willem te Voortwis en Yolanda Tangelder.
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de kettingclub



Op zondagmiddag 6 september om 15.00 uur vindt in galerie help u zelven de 
opening plaats van de expositie de kettingclub. Het is de allerlaatste expositie 
van de galerie. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De kettingclub bestaat uit de 5 sieraadontwerpers: Floor Mommersteeg, 
Miriam Verbeek, Peter Hoogeboom, Cynthia Pijlman en Ingeborg 
Vandamme. Na hun Academietijd in de 80 er jaren aan de Rietveld Academie 
hebben zij contact  met elkaar gehouden, middels bijeenkomsten en exposities. 
Op deze expositie is de grote verscheidenheid in techniek, vormgeving en 
materiaalgebruik te zien. Keramiek, zilver, kunststoffen, edelstenen, textiel, 
aluminium, kralen, papier en vilt.
De gastkunstenaar Teunis van de Kamp maakt speelse zilveren ringen met een 
eigen verhaal.
Afbeelding voorzijde: Peter Hoogeboom
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Op 12 en 13 september(Open Monumentendagen) kunt u 
deelnemen aan de Kunst-Ambacht KunstOer. 
Een route door het mooie buitengebied van Winterswijk 
langs 7 Erfgoedlocaties met kunst en ambachtelijk werk. 
Kijk ook op de facebook pagina van kunstOer voor meer 
informatie


