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Persbericht 'Purmerendse Kunstenaar Ton van der Linden opent vrijdag 18-11-2016 expositie van kunstenaar Bert Munnik bij BurgGolf Golfresort de 

Purmer te Purmerend! 

Gebied Waterland – Vrijdagmiddag 18-11-2016 zal de Purmerendse Kunstenaar Ton van der Linden om 15.00 uur de 2
e
 locatie van de 1e expositie met de 

titel – I didn’t know my own strength – van kunstenaar Bert Munnik, grondlegger van Bijzonder Mooi.Net  openen. Het adres is BurgGolf Golfresort de 

Purmer aan de Westerweg 60, 1445 AD Purmerend. De expositie zal blijven hangen tot en met 13-01-2017! 

Wie is kunstenaar Bert Munnik?                                                                                                                                                                                                                                                             

Bert Munnik werkt als spiritueel kunstenaar onder de naam Bijzonder Mooi.net (BM). BM is een bedrijf dat veel werkt met universele positieve energie. De 

eerste expositie met de rode draad ‘I didn’t know my own strength’, was in Edam (bibliotheek). Burggolf Hotel Hampshire Purmerend is de 2
e
 locatie die zal 

worden aangedaan. In het 2
e
 helft van 2017 is een 3

e
 locatie geboekt. Meer informatie over Bijzonder Mooi.net en de kunstenaar, zie: 

http://www.bijzondermooi.net/.                                                 

 

Wie is ‘Ton van der Linden?’                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ton van der Linden is autodidact beeldend kunstenaar, geboren in 1956 te Amsterdam. Hij maakt geboetseerde beelden (keramiek), muurschilderingen en 

werken op doek of papier. Ton van der Linden vond het erg leuk om een uitnodiging te krijgen voor het openen van een expositie van een collega kunstenaar 

en zei volmondig JA na het ontvangen van deze uitnodiging. Meer informatie over Ton van der Linden, zie: http://tonvanderlinden.exto.nl/ 

 

Wat is locatie BurgGolf Golfresort de Purmer!    

BurgGolf Golfresort de Purmer is een Nederlandse golfclub, en bestaat al meer dan 30 jaar. De leden spelen op de golfbaan van BurgGolf Golfresort de Purmer. 

De golfbaan ligt in de Purmer-polder, en werd in de eerste jaren bespeeld door Golfclub de Purmer.  Meer informatie over deze locatie, zie: 

http://www.burggolf.nl/golfbaan/purmerend/ 

 

 “Vul je gedachten met positieve dingen dan is er geen plaats voor negativiteit.” 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via info@gerardus-evenement-

planner.nl.  


