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Melanie Wissenburg heette iedereen van harte welkom. 
Deze avond ‘in het teken van de kunst’ én de huidige expositie in het kantoor van de Rabobank zijn 
het gevolg van een vruchtbare samenwerking tussen de Rabobank ‘Rijn en Heuvelrug” en de 
kunstkring BeeKk De Bilt Bilthoven, ontstaan tijdens de beursvloer. 
In alle spreekkamers / werkruimtes hangt en staat nu kunst van kunstenaars van BeeKk in de 
maanden september, oktober en november. Zowel de directie als het personeel reageert hier heel 
enthousiast op. Het zal zeker een vervolg krijgen, vertelt Melanie.  
 

De Rabobank heeft kunst hoog in het vaandel staan: 
‘Kunst inspireert, weerspiegelt en onderzoekt. Zij is de 
barometer van de samenleving en laat zien in welke tijd 
we leven. Dat past bij een bank die midden in de 
samenleving staat.’ 
De bank heeft een eigen kunstcollectie met kunst vanaf 
ongeveer 1950. Deze Rabokunst collectie staat online en 
is zeer divers en de moeite waard om te bekijken! Stukken 
worden ook regelmatig uitgeleend aan musea. Daarnaast 
ondersteunt de Rabo kunsttalent op allerlei manieren. 
 

 

 
 
 
Joke van der Molen, voorzitter van de kunstkring 
BeeKk, bedankt Melanie voor de gastvrijheid. Zij schets 
in het kort de geschiedenis van BeeKk, opgericht in 
1997. De kunstkring bestaat al ruim 20 jaar en heeft 
ongeveer 100 leden in zeer verschillende disciplines. 
Nieuwe leden worden geballoteerd. De kring is een 
actieve vereniging en organiseert door het jaar heen 
een aantal activiteiten, zoals de kunstroute, de 
Beekkafees, BeeKk in Beeld en het jaarlijkse BeeKkuitje. 
 
 
 

 

Armien Visser, een van de oudste leden van 
het eerste uur, vertelt over de ontwikkeling 
van haar werk en laat een aantal prachtige 
voorbeelden zien. 
Na de academie startte ze met het bedrukken 
van stoffen en het appliqueren. Haar kleden 
werden groter en groter en kwamen te 
hangen in ziekenhuizen en scholen. Haar 
grootste kleed hangt in de Domkerk in 
Utrecht.  
Toen het minder werd in de textiel leerde ze 
het etsen.  Ze werkt met universele 
symbolen, kleuren en vormen als de zon.  
Ze is met name geïnspireerd door Indonesië, waar ze ook gewerkt heeft. 
Nu is de waardering voor textiel terug. Armien koppelt graag de gebruikte disciplines aan elkaar. 
Dat is goed te zien in een van haar laatste werken “Marten en Oopjen”, naar de schilderijen van 
Rembrandt. 



Elisabeth Copijn heeft zich gespecialiseerd in 
keramiek aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam. Zij had haar atelier in Blaricum, 
Groenekan, Weesp en sinds 10 jaar, net over de grens 
bij Nijmegen, in Kleve (Duistland). Karakteristiek voor 
haar werk zijn de kleur en structuur van de klei. Het 
werken met de draaischijf ging haar te snel. De vazen 
en schalen worden met de hand opgebouwd uit 
rolletjes en plakken klei. Zij begint met de bodem en 
bouwt zo het werk op. Belangrijk is dat de rolletjes 
steeds dezelfde dikte hebben en daarna goed glad 
geschuurd worden. Dan komt de glazuurlaag erop. Die 
stelt zij geheel zelf samen wat betreft kleur, matheid 
of glans. Ook gebruikt zij vaak andere materialen bij 
het maken van de keramiek werkstukken, zoals glas, 

metaal of textiel en goud. In 1999 ontving zij de Weesper Cultuur prijs. In 2003 en 2004 heeft ze in 
opdracht van de Keukenhof een aantal tulpenvazen gemaakt. Zij is ook lid van het Goois Scheppend 
Ambacht te Hilversum. Recent is zij begonnen met het maken van urnen. 

 
Annemieke Keijzer heeft haar fotografie ontwikkeld naast haar 
werk. Het is voor haar een manier om zich uit te drukken.  
Ze begon met panorama’s maken en dacht; “Wah…”.  
Zo is de passie voor fotografie ontstaan. Door middel van 
cursussen en workshops heeft ze zich er verder in ontwikkeld. 
Van de analoge stapte ze over naar de digitale fotografie.  
Daar leerde ze allerlei creatieve technieken kennen en sloeg een 
tweede vonk over: “hoe kun je bewust beweging in een foto 
brengen?” Beelden worden hierdoor impressionistischer, bijna 
abstract. Het laat de kijker ruimte voor verbeelding.  
Ook werkt ze graag met reflecties. Ze houdt van 
experimenteren en ziet dan wat er zich aandient. Een spannend 
proces!!  
 
 

 
Sascha Hacksa heeft  de academie aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht, richting grafiek gedaan. Daarna is zij 
jarenlang als kunstenaar actief geweest en heeft vele 
disciplines gedaan. Sinds 2003 werkt zij als kunstenaar bij 
“Kunst & Licht & Glas” en ontwerpt en produceert 
verlichting op maat. Vanaf 2005 heeft haar werk binnen het 
bedrijf zich steeds meer toegespitst op het fusen van glas 
(versmelten van glas). Na de aanschaf van de glasoven is 
alles in een stroomversnelling gegaan. Vol passie vertelt zij 
over het proces, de verschillende soorten glas, de structuur 

van glas, de combinatie van temperatuur en tijd. Zij geeft workshops aan zowel kinderen als 
volwassenen. 
 
Na afloop van de presentaties worden de kunstwerken van 16 kunstenaars in de verschillende 
werkruimtes bekeken en met de kunstenaars van gedachten gewisseld. Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt deze boeiende en inspirerende avond afgesloten. 
(Met dank aan Claire voor de foto’s)  


