
 

 

 

SCHILDERIJEN IN OLIEVERF EN ACRYL VAN MIEKE DE GOEDE  
 

Deze expositie is te zien van 7 november tot 12 december 2016 

Het thema van deze expositie is ‘Tijdlijn’.  

 
Het is de derde keer dat Mieke exposeert in de Groene Luiken. Zij is autodidact maar heeft 

wel in 2015 een aantal workshops gevolgd om andere technieken te ontwikkelen, o.a. op 
het eiland Orkney in Schotland.  
 

De naam van deze expositie is een kleine wandeling door de tijd en begint met een mini 
serie over Vlaardingen, een viertal werken die ze gemaakt heeft op Orkney en een drietal 

decordoeken welke geschilderd is voor een sprookjestocht op een camping in Renesse. 
Mieke schrijft hier al een aantal jaren het verhaal voor en zorgt ook voor het decor.  
 

Langzamerhand zie je ook de stijl van schilderen veranderen. In 2010 zijn de vormen 
meestal rond maar sinds 2014 zie je behalve ronde vormen veel strakke lijnen.  

2016 staat voor een scala aan emoties, die tot uitdrukking komen in haar werken. Diepte- 
en hoogtepunten vinden plaats en na alles doorleefd te hebben d.m.v. lezen en emoties 

schilderen, trekt ze toch de conclusie dat alles om liefde draait voor de mensen en de wereld 
om je heen, in welke vorm dan ook.  
Het is voor Mieke een groot genoegen om samen met haar kleindochters Amy en Bo Huf te 

exposeren. Ook bij deze dames zie je ontwikkeling in stijl. Zij vinden het heerlijk om zich te 
uiten op het schilderdoek in het atelier van Oma!  

 
Het allerbelangrijkste is dan ook:  

vier het leven met de mensen die je liefheb, Carpe Diem! 

 
U bent van harte welkom om deze expo gratis te bekijken in het aanloophuis ‘De Groene 

Luiken’, Oosthavenkade 8 te Vlaardingen.  
 
De openingstijden zijn: 

zaterdag t/m dinsdag 14.00 - 17.00 uur  
woensdag t/m vrijdag 11.00 - 13.45 en 14.15 – 17.00 uur.  

 
Met de koffie en thee met een koekje wordt op u gerekend. 

 

OP DE VOLGENDE PAGINA ENKELE FOTO’S  

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


