Reacties uit het gastenboek
Op de tentoonstelling ‘Opoe’s Musse’
Het erfstuk van onze oma heeft hier een mooi plekje gekregen!
E. L-M (Brielle-Boekelo)
En J.+F. Meruse

Wat is alles mooi tentoongesteld.
Hoop dat er nog veel loskomt en bewaard blijft.
Veel succes!!
B&T V. Zierikzee

Mooi, bijzonder
P-W

Prachtige expositie met oud en nieuw!
J. - H

Wat prachtig!
J.+J.M

Vriendelijk bedankt. Prachtige collectie. Heb deze collectie al meerdere keren bewonderd.
Bedankt en succes. Groeten
L.G. - H

Prachtig om te zien!
GvR

Ik ben nog eens teruggekomen om de expositie op m’n gemak te bekijken, wederom genoten.
Er zijn mensen die prachtige dingen maken. Dat zie je hier.
M-H

Prachtig gedaan, veel succes verder!
IdH - MJ

Een mooie tentoonstelling met interessante kappen.
LB

In één woord: schitterend.
NP-S

Heel mooie! Prachtige kunststukken.
L+S R-P

Heel mooi!
Th+L K - Colijnsplaat

Een fantastische tentoonstelling. Ik heb er van genoten
CT-R + BK

Prachtige tentoonstelling. Ik wist niet dat er zoveel variatie in drachten was.
SS

‘t Is aol zo mooi. Jammer da me ‘t nie mi overdag kunnen zië.
Onze oma’s liepe elkde dag in. Oans kieke d’t ni en me heniete d’r nog van!
D

Jan en Betsy jullie hebben prachtig werk in combinatie met de mutsen gemaakt!
Chapeau!
J+P B

Heb er van genoten

E vd B

Mooie expositie, prachtige dingen.
BH

Prachtig werk alsook de mutsen en het keramiek
E+N W

Een soort van cultureel snoepwinkeltje.
Klein èn zo fijn, ik heb genoten.
Dank u wel.
F+G H

Dank u wel kunstenaars en galeriehouders. Heel mooi!
MS

Prachtig!
Fam de F - G

Heel Mooi!
NM

Leuk dat we dit moois, zomaar in Heinkenszand zonder moeite kunnen zien1
P+E S

Prachtig, compliment voor het opmaken van de mutsen
TW

Prachtige tentoonstelling. Klasse!
!
Wat een mooie combinatie!
	

	

	

	

H+G H

GR

