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Openingstijden
woensdag t/m vrijdag
van 11 tot 17 uur
zaterdag van 10 tot 16 uur

De expositie is van 13 
december t/m 23 januari 
2010. Beide kerstdagen en 
nieuwjaarsdag gesloten!

Let op de penningen!
De penningkunst breed, een actueel overzicht

& vpk





Deelnemende kunstenaars: Henk Evertzen, Carla Klein, Maria van Gerwen, Leo de Vries, Birgitte Janssen, Ad 
Merx, Guus Hellegers, Pauline Houboer, Da van Daalen, Barbara de Clercq, Anki van de Kamp, Inka Klinkhart,  
Miep  Maarse, Petra Boshart, Frank Letterie, Elly Baltus, Loes Schellekens, Geer Steyn, Erica van Seeters,  
Willem Noyons, Ton Valentijn, Linda Verkaaik, Dick  Aerts, Bruno Ninaber, Eric Claus, Heleen Levano, Eddy 
Gheress, Jan Paul Kruimel, Karin Beek, Gerrit Bogaers, Mark van Praagh, Haringa/Olijve, Richard de Vrijer,  
Elina Hodoroaba, Melanie de Vroom, Nicole Royers, Niko de Wit, Nienke Schepers, Jeroen Henneman, Christl  
Seth-Hofner, Roberto Ruggiu, Theo van de Vathorst, Hanneke Mols-van Gooi, Fons Bemelmans, Pépé  
Grégoire, Eja Siepman van de Berg, Jissy Keunenhof, Henny van Grol, Els Kingma, Marianne Letterie, Ruth  
Brouwer, Frans Stokhof de Jong, Frans en Truus van der Veld, Taeke de Jong, Dorry van Haersolte,  
Wien Cobbenhagen, Visser van de Ven, Olivier Julia, Martin Hogeweg, Tony van de Vorst, Kees Verwey.

U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening van de manifestatie. De tentoonstelling wordt geopend 
door mr. H.D. Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State, op zondag 13 december om 15.00 uur. 
Tevens exposeert bij Congrescentrum Regardz, recht tegenover het centraal station Amersfoort, Gijs Keizer 
met schilderijen.



Eerst volgende tentoonstelling:
Grafiekmanifestatie: Geluk bij de Ploegh, € 77,77 is genoeg! Opening zondag 31 januari om 14.00 uur. 

ROLF WEIJBURG (1952)
KLEURETSEN

Na een jaar sociale geografie aan de RU switchte Rolf Weijburg naar de 
Utrechtse kunstacademie waar hij in 1976 afstudeerde met grafiek als 
hoofdvak. Sindsdien is hij werkzaam als etser, tekenaar, illustrator en kaar-
tenmaker en won hij in 1992 de Nederlands Grafiekprijs voor zijn grafisch 
oeuvre. In zijn kleurrijke etsen doet Weijburg verslag van de vele reizen 
die hij maakt. Gedetailleerde reisverhalen zijn het eigenlijk, waarin flora en 
fauna, cultuur, landkaarten en architectuur op intrigerende wijze samen-
komen in prenten die de kijker verleiden tot reislust en exotische dromen. 
  
Lid van het L.K.G. de Ploegh sinds 2006.

Let op de penningen! De penningkunst breed, een actueel overzicht
Van 13 december 2009 t/m 23 januari 2010 organiseert de Vereniging voor Penningkunst (VPK) in samenwerking met het 
Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh (L.K.G. de Ploegh) een penningtentoonstelling in Galerie de Ploegh te Soest. 
Penningen zijn een klein onderdeel binnen de hedendaagse beeldende kunst. De penning ontstond in de Renaissance 
als aandenken, geschenk of proeve van bekwaamheid. Tegenwoordig worden penningen veelal gemaakt in opdracht van 
particulieren, bedrijven of gemeentes. Mooi om te overhandigen, bijzonder om te ontvangen. Kunstenaars ontwerpen ook 
penningen zonder opdrachtgever. Zij ontwikkelen een eigen handschrift binnen de beperking van materiaal en maat. En als 
het ontwerp het toelaat, kan de penning in oplage geproduceerd worden. Dat de penningkunst in een niche is geraakt heeft 
mogelijk te maken met de ouderwetse uitstraling van het woord penning. Penningkunst is méér dan de hondenpenning en 
de medaille van de avondvierdaagse. De Vereniging voor Penningkunst doet zijn best de penningkunst gelijke tred te laten 
lopen met de beeldende kunst. De vereniging geeft naast klassiek georiënteerde penningen ook eigentijdse ontwerpen uit. 
De veelzijdigheid in vorm, materiaal en opvatting is groot. Jaarlijks verleent de VPK twee penningopdrachten aan beeldend 
kunstenaars/ontwerpers. Ook brengt de VPK penningkunst onder de aandacht op kunstacademies, in de hoop het vak 
nieuw leven in te blazen. Met de tentoonstelling in Galerie de Ploegh wil de VPK traditionele, actuele en experimentele  
penningkunst onder de aandacht te brengen. Naast bekende penningmakers doet ook een nieuwe lichting penningmakers 
zijn intrede. De ca. 50 deelnemende kunstenaars benadrukken de veelzijdigheid van de penning. Zo zijn er naast penningen 
in brons ook penningen in glas, steen, vilt, keramiek, staal en nieuwe media. Niet eerder werden zoveel penningen in één ver-
kooptentoonstelling getoond. De VPK exposeert een selectie VPK-penninguitgiften van na 1975. Ter gelegenheid van de jaar-
wisseling èn de tentoonstelling Let op de penningen! wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd op 23 januari 2010 
om 16.00 uur  in de galerie. Aan de hand van enkele korte uiteenzettingen door sprekers wordt het gezelschap uitgenodigd van  
gedachten te wisselen over het begrip penning. 
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Vanuit Amersfoort:
• Richting Soest via de 
   Birkstraat
• Bij de stoplichten links 
   aanhouden de Vondellaan op
• Over het spoor met de weg 
   mee naar links
• Dit is de Pimpelmees

Openbaar Vervoer:
• station Soest Zuid (Afstand
   0,5 km, Tijd ± 6 minuten)
• U vertrekt van Eikenlaan,
   na 80 meter rechts afslaan,
   Ossendamweg
• na 40 meter rechtdoor,
   Nieuweweg
• na 20 meter links afslaan,
   Bosstraat
• na 270 meter rechts afslaan,
   Pimpelmees

Vanuit Utrecht
• Neem de A28 richting
   Amersfoort en neem op de A28
   de afslag Den Dolder (3)
• Bovenaan de afslag gaat u 
   rechtsaf de Zangbergenlaan op
• na 1 km bij de stoplichten 
   rechtsaf richting Soesterberg
• Ga na 3,3 km bij de stoplichten
   linksaf richting Soest
   (vliegbasis).

• Ga na 4.8 km bij de stoplichten
   linksaf de Ossendamweg op
• Over het spoor met de weg 
   mee naar links
• Na de bocht eerste weg links.
• Dit is de Pimpelmees

Vanuit Amsterdam
• Neem de A1 richting
   Amersfoort en neem op de A1
   de afslag Soest (10)
• Onderaan de afslag linksaf de 
   Zandheuvelweg op.

• Op de rotonde tweede
   afslag -richting Soest- de N221
• Na paleis Soestdijk rechtsaf
   Biltseweg
• Bij eerste stoplichten links
   Koningsweg op na ± 4 km na
   scherpe boch de eerste weg 
   rechts
• Dit is de Pimpelmees


