
Expositie 

KUNST IN DE KERK AAN DE KUST 
in de consistorie van de Oude Kerk (Hervormde Gemeente) van Goedereede 26 t/m 30 augustus 2014 

schilderijen en kunstboekjes  

Hans Bette 

 

 Het grommelen van de zee (BC172 2011), acryl op doek 120x50cm   prijs € 700              

 

  Wetland (BC269 2014), acryl op doek, 100x70cm, ingelijst          prijs € 800             

 

 Flakkee (BC271 2014), acryl op doek, 120x100            prijs € 1700            

 

  Wetfield (BC270 2014), acryl op doek, 100x70, ingelijst           prijs € 800            

 

   Ooijpolder BC229 2012), acryl op doek, 100x70            prijs € 800              

 

    Rolling waters (BC263 2014), acryl op doek, 100x50, ingelijst            prijs € 700              

 

  Zeegezicht met maartse buien (BC197 2012), acryl op doek, 100x90 prijs € 950    



abstracten op de panelenmuur in vleugelvorm 

       Lenteverlangen (BC259 2014), acryl op doek, 50x100cm (staand) prijs € 600 
 

       Zonnebloemen (BC102 2010), acryl op doek, 50x100cm (staand) prijs € 400 

 

  Vivere (BC250 2014), acryl op doek, 70x70, ingelijst   prijs € 700 
 

  Inspiratie (BC234 2012), acryl op doek, 70x70, ingelijst   prijs € 600 

 

   Zomeren (BC230 2012), acryl op doek, 30x40, ingelijst   prijs € 240 
 

   Herfstbespiegeling (BC228 2012), acryl op doek, 30x40, ingelijst prijs € 325 
 

   Lenteveld (BC123 2011), acryl op doek, 30x40, ingelijst   prijs € 200  

 

 Wenteling (BC107 2011), acryl op doek, vierluik, ingelijst  prijs € 700 



 

 Zomeren II (BC272 2014), acryl op doek, 100x50, ingelijst  prijs € 700 

 

   Richterisch (BC267 2014), acryl op doek, 30x40, ingelijst  prijs € 200 

 

   NYC (BC255 2014), acryl op doek, 30x40, ingelijst   prijs € 325 

 

   Zwerm (BC266 2011), acryl op doek, 30x40, ingelijst   prijs € 200  

 

 

 

 

 

 

abstracten op tafelezels 

 

 

   ‘t Hoge zwerk (BC146 2011), acryl op doek, 40x60   prijs € 325 

 

   Verderop in ruimte en tijd (BC150 2011), acryl op doek, 40x60  prijs € 325 

 

    Aanbieding: BC146 en BC150 als tweeluik, in een koop   prijs € 500 

 

 

  Variatie (BC227 2012), acryl op doek 55x43, ingelijst   prijs € 400 


