
 
 

 
 
PERSBERICHT  
 
EXPOSITIE ‘MET DANK AAN CHARLES EYCK’ IN BURGEMEESTER QUICX, COFFEE & MORE 

Houthem-St. Gerlach, 11 april 2018 

Vanaf 16 april tot en met 7 oktober 2018 zal de privécollectie van Charles Eyck van Roeland van 
Thiel uit ’s-Hertogenbosch worden geëxposeerd in Burgemeester Quicx, Coffee & More. Deze 
unieke (verkoop)expositie ‘Met dank aan Charles Eijck’ vormt het sluitstuk van 3 verschillende 
exposities in de kasteelhoeve van Château St. Gerlach. 

Kunstenaar uit het Geuldal 
Na Jacques Vonk en Frans Timmermans is Charles Eyck de derde kunstenaar uit het Geuldal die in 
Burgemeester Quicx, Coffee & More, de kasteelhoeve van Château St. Gerlach, zal exposeren. Alle 
drie vonden zij veel inspiratie in de rijke natuur, het golvende landschap, de geschiedenis, tradities en 
de bewoners. Camille Oostwegel: “Wat zij met oog en hart vastlegden in een tekening, olieverf of 
sculptuur roept herinneringen op aan een andere wereld, aan vervlogen tijden. “Un temps perdu“. 
Deze unieke (verkoop)-expositie uit deze privécollectie is het sluitstuk van een bijzonder drieluik, een 
waar eerbetoon aan de Meester van het Ravensbosch, een Groot Kunstenaar die ons met zijn brede 
oeuvre nog dagelijks verrast en inspireert !” De expositie is vanaf 16 april dagelijks van 10.00 tot 18.00 
uur te bezoeken. 

Over Charles Eyck  
Charles Eyck werd geboren in 1897 in Meerssen. De basis van zijn creatieve loopbaan begint in de 
aardewerkfabriek Ceramique in Maastricht als hij hier op 14-jarige leeftijd gaat werken als decorateur 
van koppen en schotels. Na de Eerste Wereldoorlog gaat hij studeren aan de Rijksacademie in 
Amsterdam. Zijn afstudeerwerk, het schilderwerk ‘De verloren zoon’, wordt onderscheiden met de ‘Prix 
de Rome’. Na vele omzwervingen in binnen- en buitenland keert Eyck in 1938 terug in het Geuldal en 
vestigt zich in de Ravensbosch in Schimmert waar hij tot aan zijn dood in 1983 bleef wonen en 
werken.  

Over Château St. Gerlach  
In het hart van natuurgebied Ingendael en op een steenworp afstand van Maastricht, ligt het 
eeuwenoude Château St. Gerlach. Het hotel telt 113 hotelkamers en –appartementen. Op het 
landgoed bevinden zich 3 eetgelegenheden: Restaurant Château St. Gerlach met een Frans 
georiënteerde keuken, Bistrot de Liège met streekgerechten en het koffie- en lunchconcept 
Burgemeester Quicx, Coffee & More. Verder beschikt het landgoed over een eigen Spa & Wellness en 
16 vergader- en banketzalen (tot 1.000 personen) waaronder het nieuwe St. Gerlach Paviljoen & 
Kasteelhoeve. Château St. Gerlach maakt sinds 1997 deel uit van het Limburgse familiebedrijf 
Oostwegel Collection en is lid van Relais & Châteaux. Voor meer informatie: www.stgerlach.nl  

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Foto’s: - Zelfportret Charles Eyck 
            - Burgemeester Quicx, Gebruik met naamsvermelding van fotograaf Etienne van Sloun 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Oostwegel Collection, Afdeling Marketing & PR 

E-mail:                  info@oostwegelcollection.nl 
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