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Vrijdag 13 september officie le opening Galerie 
Mereveldplein door burgemeester Wolfsen    

Het bewoners initiatief, Galerie Mereveldplein, dat in mei van dit jaar zo succesvol van start is  

gegaan met twee tentoonstellingen, wordt op vrijdag 13 september officiële geopend. De opening 

wordt verricht door burgemeester Wolfsen en zal wordt opgeluisterd door het swingende 

straatorkest Tuti Saxi. Initiatiefneemster en beeldend kunstenaar Louise Hessel is blij met de 

komst van de burgemeester. Volgens Louise zal Wolfsen zal zich ongetwijfeld de sfeervolle en 

gezellige opening herinneren van het project Kunst in de Etalages twee jaar terug op het 

Mereveldplein. Ook toen zorgde Tuti Saxi voor een feestelijke sfeer.  

Galerie Mereveldplein is een zogenaamde Pop Up galerie 

en is ontstaan vanuit de bewoners rond het Mereveldplein. 

Zorgen over de leefbaarheid van het winkelcentrum en de 

onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling ervan waren 

belangrijke redenen om de galerie te op te zetten. De 

projectontwikkelaar Hoorne BV stelde een winkelpand ter 

beschikking en met steun van de Gemeente Utrecht kon nog 

net voor de zomer de galerie worden ingericht. Sinds mei 

zijn er twee exposities gehouden en hebben al heel veel 

mensen de galerie leren kennen. Het succes van Galerie 

Mereveldplein is volgens Louise Hessel mede te danken aan 

de enorme inzet van een groep actieve vrijwilligers en 

enthousiaste kunstenaars. Samen met de vrijwilligers Rick 

Wacanno, Frederieke Maasgeesteranus, Janneke Kieft en 

Wendy van Leusden is de galerie opgeknapt en ingericht. 

Ook is er een rooster opgesteld van wie op welke dag in de 

galerie aanwezig is om mensen te ontvangen. De galerie is 

echt een ontmoetingsplaats voor kunstliefhebbers en 

andere bezoekers op het winkelplein. “Dankzij de 

enthousiaste steun van de winkeliers kunnen we de mensen 

ontvangen met koffie, thee en koekjes, hebben we internet, 

krijgen we schoonmaakmiddelen en worden we op allerlei 

manieren ondersteund. Vaak komen winkeliers ook binnen 

voor een praatje. 

Het is voor ons erg leuk om iets in de wijk te brengen wat 

er voorheen nog niet was.  

In de komende periode zullen er weer nieuwe tentoonstellingen komen, want het bestand van 

professionele beeldende kunstenaars is behoorlijk gevuld. “Het is verbazingwekkend om te zien 

hoeveel professionele kunstenaars hier in de omgeving wonen en werken die hebben aangegeven dat 

zij graag hun werk in Galerie Mereveldplein willen tentoonstellen,” zegt Louise Hessel. “Daarnaast is 

er ook nog een grote groep mensen die schilderen, fotograferen of beelden als hobby heel serieus 

nemen. We moeten echter streng zijn. Professionele kunstenaars gaan voor.”  

Vaak is het verschil in niveau toch te groot tussen kunstenaars met een gedegen kunstopleiding en een 

jarenlange beroepspraktijk en de enthousiaste hobbyisten. Al het werk wordt overigens door een 

ballotagecommissie zorgvuldig bekeken. Momenteel is er een foto expositie te zien (wo t.m zaterdag 

12.00 tot 16.00) met fotografen van het Blauwe uur en afgestudeerden van fotoschool Statief.   

De officiële opening vindt plaats op het winkelcentrum Mereveldplein  in De Meern op vrijdag 13 

september van 16.30 -18:00 uur. Iedereen is van harte welkom.. 
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