Markt 23 te Zundert
(Naast de Rabobank)
Geopend op zondag van 14.00 u. tot 17.00 u.
Van 28 november 2021 tot en met 9 januari 2022

Kerst uitgestald

Voor de tentoonstelling in museum De
Weeghreyse toont Els een gedeelte van
haar verzameling aan kerststallen met
bijpassende beeldhouwwerken. Hierdoor
is er in het museum De Weeghreyse een
echte kerstsfeer.

Deze tentoonstelling werd
mogelijk gemaakt door
samenwerking van Els AertsVerschueren en De Weeghreyse.
We danken haar hartelijk voor de
plezierige samenwerking.
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Evenals vorig jaar verzorgt Els AertsVerschueren een tentoonstelling gewijd
aan Kerstmis. Vorig jaar heeft het Corona
virus roet in het eten gegooid en moesten
we al heel snel het museum sluiten. We
willen u deze mooie tentoonstelling niet
onthouden en brengen met medewerking
van Els een tweede.
U vind een grote verscheidenheid aan
kerststalletjes, kerstverhalen en verhalen
over kerstgebruiken en over het ontstaan
en de betekenis van Kerstmis. Verder vind
u een wensboom waarin u een kerstwens
kunt ophangen. Die kan thuis of ter plaatse
worden gemaakt.
Els is geboren in 1954 te Meerle en woont
nu in Rijsbergen. Ze is al jarenlang bezig
met veel uiteenlopende creatieve hobby’s.

De verzameling is begonnen met het
huwelijkscadeau dat zij en haar man kregen
van haar oudtante nonneke soeure
Germaine die moeder-overste was in de
kloosterorde “Zusterkes der Armen”.

Els gebruikt hiervoor een keur aan
materialen. Ze is een veelzijdig
kunstenares en doet onder meer aan
beeldhouwen, haken, breien, mozaïeken
en borduren.
Het haken is voor het grovere werk, met
breiwerk kunnen er creaties gemaakt
worden met mooie details. Els doet dit
vanaf een foto, zonder de patronen of
instructies te lezen.
Voor de tentoonstelling heeft ze een
keuze gemaakt uit haar verzameling van
kerststallen en ook haar kunstwerken.

Els houdt ervan om in de kerstperiode haar
huis te versieren en nu haar Kerst uitgestald
te tonen zodat iedereen kan genieten van
deze bijzondere werken.

In de loop der jaren heeft ze honderden
kerststallen verzameld in alle maten, van
pinda dop tot grotere stal van hout gedekt
met riet. Meestal werden deze stalletjes als
souvenir meegebracht door familie en
vrienden of cadeau gekregen. Uit alle
windstreken van Rijsbergen tot Peru enz. zijn
de stallen afkomstig. Maar ze maakt ze ook
zelf.

De kerstbeeldjes in de stalletjes zijn van
heel divers materiaal, vorm en kleur. Els
helpt ook elk jaar met de kerststallen
tentoonstelling die plaatsvindt in de Sint
Bavokerk in Rijsbergen.
Sinds 12 jaar neemt ze deel aan de
beeldhouwlessen bij Atelier Norbert aan
de Schriekenweg in Rijsbergen. Het
vervaardigen van een beeld kan wel 2 jaar
duren. Haar werk is realistisch, soms wat
geabstraheerd.

