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Donderdag 5 november van 16.30 tot 19.00 uur staat de 
Hanzeborg in het teken van de veiling van hoogwaardige 
kunst en antiek van lokale kunstenaars en privéverzamelingen. 

De opbrengsten komen ten bate van de aanschaf van 
twee duofietsen t.b.v. de bewoners van de Hanzeborg 
en De Uiterton. De kunst is van 26 oktober tot 5 november  
te bezichtigen in de Hanzeborg.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Cobie Uilenreef 

per telefoon (0320) 229 111 of per mail via 
uilenreef@woonzorgflevoland.nl

Deze kunst- en antiekveiling wordt mede mogelijk gemaakt door Woonzorg Flevoland 
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Dhr. Mulder (bewoner van de Hanzeborg) schildert al heel erg lang en heeft 
al vele schilderijen op zijn naam staan. 

De lijsten om de schilderijen van dhr. Mulder zijn van goud.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met dhr. Mulder. Hij zal 
dan met veel plezier toelichting geven over hoe zijn schilderijen tot stand zijn 
gekomen.

Startprijs per schilderij: €1500,-

Dhr. Mulder

01.01 Dhr. Mulder, Straatje met sneeuw



76

01.02 Dhr. Mulder, Straatje met toren 01.04 Dhr. Mulder, Straatje met sluit

01.03 Dhr. Mulder, Gezin aan tafel 
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Op 2 maart 2014 werden in de Hanzeborg de kunstwerken van de inmiddels 
overleden Corinne Pastoors samen met andere kunstenaars feestelijk  
onthuld.

De werken van Corinne Pastoors weerspiegelden haar persoonlijkheid en 
interesse. Enkele creaties manifesteren zich door een robuuste, abstracte 
symbolische, mysterieuze of gestyleerde uitstraling. Anderen concretiseerden 
haar oude voorliefde voor dieren.

Je wist met Corinne nooit welke richting ze uitging, omdat ze steeds op zoek 
was naar het “onmogelijke”.

Startprijs per stuk: €350,-

Corinne Pastoors

02.01 Corinne Pastoors, Negerin 02.02 Corinne Pastoors, Vaas
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02.03 Corinne Pastoors, Paard

02.03 Corinne Pastoors, Paard

02.06 Corinne Pastoors, Blauw abstract 02.07 Corinne Pastoors, Groen abstract

02.04 Corinne Pastoors, Grijs abstract 02.05 Corinne Pastoors, Grijs abstract



1312

02.08 Corinne Pastoors, Katvaas

02.11 Corinne Pastoors, Beige Poes

02.11 Corinne Pastoors, Beige Poes02.09 Corinne Pastoors, Jurk 02.10 Corinne Pastoors, Pinguin
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02.12 Corinne Pastoors, Beesten 

02.12 Corinne Pastoors, Beesten 02.14 Corinne Pastoors, Jurk02.13 Corinne Pastoors, Beesten 

02.15 Corinne Pastoors, Hoed 02.15 Corinne Pastoors, Hoed
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02.19 Corinne Pastoors, Beesten 

02.16 Corinne Pastoors, Slang 02.17 Corinne Pastoors, Blauw abstract

02.18 Corinne Pastoors, Blauw abstract 02.18 Corinne Pastoors, Blauw abstract
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Voorwerpen van tin ter beschikking gesteld door Ineke van Munster,  
activiteitenbegeleidster in de Hanzeborg. 

Startprijs: 
Kleine voorwerpen  €10,- per stuk
Grote voorwerpen  €20,- per stuk
Lampen  €50,- per stuk

E rfs tukken van familie Van Munster

03.01 Erfstukken van familie Van Munster 03.02 Erfstukken van familie Van Munster
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03.04 Erfstukken van familie Van Munster

03.03 Erfstukken van familie Van Munster

03.03 Erfstukken van familie Van Munster
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03.06 Erfstukken van familie Van Munster 03.07 Erfstukken van familie Van Munster

03.07 Erfstukken van familie Van Munster 03.08 Erfstukken van familie Van Munster

03.09 Erfstukken van familie Van Munster 03.10 Erfstukken van familie Van Munster

03.12 Erfstukken van familie Van Munster03.11 Erfstukken van familie Van Munster03.05 Erfstukken van familie Van Munster
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Wajangpop ter beschikking gesteld door de kinderen van dhr. v. Zwol,  
onlangs overleden bewoner van de Hanzeborg. Herkomst onbekend.

Startprijs: zelf vast te stellen

04.01 Wajangpop

04.01 Wajangpop

Wajangpop
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Herkomst onbekend.

Startprijs: zelf vast te stellen

05.01 Hoed met oude jagerspeldjes

Hoed me t oude jagerspeldjes
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Guus Kuit haalt de onderwerpen voor zijn etsen en kleuretsen uit zijn directe 
omgeving. In een vereenvoudigde stijl geeft de Veluwse kunstenaar op kleur-
rijke wijze vorm aan landelijke omgevingen. De sfeervolle vormentaal en rijke 
kleuropbouw geven de etsen een eigen gezicht.  
 
De kleurets van Kuit is 41x31cm. 

Startprijs: €150,-

Guus Kuit

06.01 Guus Kuit, Kleurets
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Schilderij ‘The Lady’ van RadHa.

De Lelystadse kunstenares RadHa, ofwel Rachel de Haan, schilderde dit  
acrylwerk in 2014. Het schilderij heeft de afmetingen van 30x30cm. 

Startprijs: zelf vast te stellen

RadHa

07.01 RadHA, The Lady
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‘Na het eten in slaap gevallen’ maakt deel uit van de 7-delige serie  
‘Zeven facetten van de slaap’ van Arthur Knauf, die enige tijd in Lelystad 
woonde en werkte. Het werk werd in 1979 gemaakt met de rood krijt techniek.

Het tweede schilderij van Arthur Knauf maakt ook deel uit van de 7-delige 
serie ‘Zeven facetten van de slaap’. Het schilderij werd in de vroege jaren ’80  
gemaakt met de airbrush-techniek. 

Startprijs: zelf vast te stellen

08.01 Arthur Knauf, Na het eten in slaap gevallen

08.02 Arthur Knauf

Art hur Knauf 
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Red Planet van Peter Bogner

Peter Bogner, een geboren Amsterdammer die acht jaar in Lelystad woonde, 
maakte dit gespoten schilderij. Bogner had een grote interesse in beweging, 
de toekomst en vernieuwing. Tijdens zijn periode in Lelystad maakte Bogner 
voornamelijk kunstwerken, toen hij naar Amsterdam verhuisde legde hij zich 
toe op tekeningen en schilderijen. 

Het doek ‘Red Planet’ is 80x65cm. 

Startprijs: zelf vast te stellen

09.01 Peter Bogner, Red Planet

Peter Bogner
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Dit kleurrijke doek is een ArtKids-schilderij: het is gemaakt naar aanleiding 
van een tekening van een pleegkind. Lorraine maakte deze tekening in 2003 
en won hiermee de tekenwedstrijd die onderdeel was van Project met  
Pleegzorg Flevoland. Tamara Voorn maakte van de tekening dit schilderij.  
Het doek is 40x30cm. 

Startprijs: €75,-

Tamara Voorn /Lorraine

10.01 Tamara Voorn/Lorraine
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Deze kleurrijke schilderijen (acryl op doek) zijn gemaakt door Jasmijn van 
der Heijden, 31 jaar oud en geboren in Lelystad. Jasmijn heeft het Down-
syndroom. Ze exposeerde al vele malen in Almere en nu ook in Lelystad. 
Jasmijn werkt drie dagen per week in een lunchroom, maar is bovenal 
kunstenares. Beide schilderijen hebben een afmeting van 50x70cm. Meer 
informatie over Jasmijn van der Heijden en haar schildertalent vindt u op 
jasmijnswereld.info. 

Startprijs per stuk: €150,-

Jasmijn van der Heijden

11.01 Jasmijn van der Heijden, Hazenballet

11.02 Jasmijn van der Heijden, Koolzaad
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De beelden van Esther van der Zee zijn figuratief en kenmerken zich door een 
sterke expressie. De Lelystadse beeldhouwster zet menselijke emoties om in 
vorm en wil daarmee wat in ons ligt naar buiten brengen. Door details weg te 
laten komt ze tot wat voor haar belangrijk is: de essentie. 

De Zwemmer
Dit beeld uit 2012 is gemaakt van Braziliaanse speksteen. Het beeld is 
40x43cm. 

Zeevrouw
Dit beeld uit 2012 is gemaakt van limoen speksteen. Het beeld is 27cm hoog. 

Legs 
Dit beeld uit 2015 is gemaakt van Indiase speksteen. Het beeld is 42x30cm.   

Startprijs per beeld: €750.-

E st her van der Zee

12.01 Esther van der Zee, De Zwemmer
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12.02 Esther van der Zee, Zeevrouw 12.03 Esther van der Zee, Legs
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Grietje Postma, de eerstgeborene van Dronten, maakt kleurenhoutsnedes 
volgens de reductietechniek. In haar prenten gebruikt ze elementen uit de 
natuur, waarbij ruimte en sfeer belangrijk zijn. Met dit kunstwerk heeft zij uit 
willen beelden wat Dronten voor haar is. De rechte lijnen van het nieuwe land 
verzacht door de loop der jaren. De prent is 20x20cm. 

Startprijs: €125,-

Grie tje Postma

13.01 Grietje Postma
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Deze kunst- en antiekveiling wordt mede mogelijk gemaakt door Woonzorg Flevoland 

Naam

Contactgegevens

Ik breng een schriftelijk bod uit op

Naam en nummer kunstobject

Bod  €  

U kunt deze voucher met uw schriftelijke bod inleveren bij de receptie van de Hanzeborg. 
Indien u na de veiling op donderdag 5 november de hoogste bieder blijkt te zijn, nemen wij 
contact met u op. 

#

Schri ftelijk bod
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www.freshfocus.nl

Deze catalogus wordt  
mede mogelijk gemaakt door:


