
                                                   

 

 

Tjitske is al vanaf haar jonge jaren bezig met tekenen en schilderen. Zij volgt 
meerdere cursussen bij zowel kunstenaars als kunsteducatie Walcheren. 
 

Vanaf 1993 gaat ze naar de Academie voor Schone Kunsten te Arendonk; 
7 jaar bij de afdeling schilderen en vervolgens 6 jaar bij de afdeling vrije grafiek.  
Beide disciplines rondt zij met een eervolle vermelding af. 
 

Zij haalt haar inspiratie uit haar omgeving, de zee, schelpen en het landschap van 
het eiland Walcheren en tijdens haar reizen naar o.a. Ierland, Sicilië, Griekenland 
en Frankrijk. 
Graag gaat ze met kleine stukjes uit een landschap of uit een voorwerp of 
stilleven aan de slag en blaast ze dit op tot een groter geheel. Ook haalt ze uit 
dat groter geheel weer stukjes, blaast dit weer op zodat je tot een abstractie 
komt. 
Ze houdt van grote vlakken en veel contrast, dat is wel een rode draad in haar 
werk.  
 

Tjitske heeft geëxposeerd in binnen- en buitenland.    
Ze doet jaarlijks mee met de kunstroute Midden Walcheren in haar eigen atelier.  
 

Bij deze expositie ligt de nadruk op het Zeeuwse landschap.  
Meer informatie over Tjitske Prins vindt u op haar website, www.tjits.nl 
 
In het echt zijn de schilderijen uiteraard mooier dan op de foto’s. Heeft u 
interesse in een schilderij? Neem dan contact op met het Polderhuis. 
De foto’s zijn gemaakt door Lianne Provoost.  

http://www.tjits.nl/


1.  Vuurtoren van Westkapelle € 275,00 
acryl op doek  afm. 70x50 

 

2.  Schapen op de dijk   (niet te koop) 

 

  



3.  Doorkijk     € 375,00 
acryl op doek  afm. 80x60 

 

 
4.  Dennenduin    € 200,00 
olie op doek  afm. 40x60 

 



5.  Mosterdzaadveld   € 275,00 
olie op doek  afm. 30x60 

 
 
 
6.  Oesterdam Tholen  €  325,00 
olie op doek   afm. 60x70 

 
 
 
 



7.  In de mist    € 375,00 
olie op doek  afm. 70x50 

 
 

  



8.  Boeien I    € 200,00 
acryl op doek  afm. 50x50 

 
 
 
9.  Boeien II    € 200,00 
acryl op doek  afm. 50x50 

 
 

  



10. Paalhoofden   € 150,00 
olie op doek  afm. 40x50 

 
 
11. Paalhoofd    € 150,00 
olie op doek  afm. 40x50 

 
 

  



12. Basaltblokken in de zon  €  395,00 
acryl op doek  afm. 70x70 

 
 
 
13. Winter I    €  275,00 
olie op doek  afm. 50x70 

 
 

  



14. Winter II    €  275,00 
olie op doek  afm. 50x70 

 
 
15. Winter III    €  275,00 
olie op doek  afm. 70x50 

 
 

  



16. Oranjezon     €  575,00 
olie op doek  afm. 100x100 

 
 
17. Zicht op de duinen   €  350,00 
acryl op doek  afm. 80x60 

 



18. Duinen    €   95,00 
olie op doek  afm. 25x30 

 
 
 
19. Zandverstuiving I   €  295,00 
olie op doek  afm. 60x60 

 
 

  



20. Zandverstuiving II  €  295,00 
olie op doek  afm. 60x60 

 
 
21. Hoge Hil    €  395,00 
acryl op doek  afm. 70x100 

 
 


