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EEN BEWEGING 

ONOMKEERBAAR 

MET COMPASSIE 

ECHTER MEEDOGENLOOS IS 

DE STROOM VAN DE RIVIER 

ONEINDIG DE LUCHT 

DOOR EEN ROZE BRIL 

LAAT MIJ MEEVOEREN 

NAAR DE ZEE VAN 

RUIMTE 

(Nicoline Hendriks 06-06-2022) 
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7 Inleiding
Ode aan de Gelderse Poort
In de Gelderse Poort en in de 
directe omgeving daarvan werken en 
wonen veel beeldend kunstenaars, 
maar ook dichters, schrijvers, musici 
en andere kunstperformers. 

Vaak worden ze geïnspireerd door de 
prachtige natuur in het rivierengebied. 

De jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute in 
het 2e weekend van september, wordt 
georganiseerd door Kunstcollectief 
Gelderse Poort en brengt een ode aan 
dit waterrijke natuurgebied. 

Op de pagina hiernaast zie je het 
kaartje met vermelding van alle 
dorpen die meedoen aan de Kunst- en 
Cultuurroute Ode aan de Gelderse 
Poort.       

Kunstenaars stellen hun ateliers open 
voor publiek.  
Er zijn ook diverse kunstvormen  in 
kerkjes, monumenten en op andere 
bijzondere locaties te bekijken, te 
beluisteren en te beleven. 

Deze kleurrijke uitgave  geeft je een 
mooi overzicht van de beeldend 
kunstenaars en hun ateliers. Ook van 
de overige expositielocaties tijdens de 
Kunst- en Cultuurroute. 

Je vindt er de adresgegevens van de 
kunstenaars, een introductie en enkele 
foto’s van hun kunstwerken.  
Bij interesse in het  werk van een 
kunstenaar, graag een afspraak maken 
voor een  atelierbezoek. 

Na afspraak bent U van harte welkom .

In het boekje is  met kleurcodes 
gewerkt.

ORANJE 
kunstenaars die op Westoever  
wonen en/of exposeren.     
Coördinator: Rita Oostendorp  
(r.oostendorp51@upcmail.nl )

GROEN 
kunstenaars die op Oostoever  
wonen en/of exposeren.        
Coördinator: Conny Koster 
(connykoster@hotmail.com)

PAARS     
kunstenaars die op Zuidoever  
wonen en/of exposeren.       
Coördinator: Marjolijn Rigtering  
(marjolijnrigtering@upcmail.nl)

We wensen je veel plezier en mooie 
momenten op de verschillende  
locaties met kunstenaars en hun 
diverse kunstvormen. 

Laat je verwonderen en verrassen! 
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Westoever

Realistische tekeningen, stillevens en bloemen
Herinneringen aan de oorlog in Syrië waren pijnlijk, maar ik 
heb een manier gevonden om ermee om te gaan ...tekenen

Na de asielreis 
naar Nederland 
was ik alleen, 
zonder mijn 
land, zonder 
mijn vrienden. 

Ik ben toen 
gaan tekenen.

Ik druk mijn gevoelens uit met penselen en kleuren.  
Tekenen helpt me omdat het me kalmeert, gedachten 
komen vanzelf. Ik heb iets in mijn hoofd en begin gewoon.
In het begin was ik nog niet goed in tekenen, maar ik bleef 
proberen en leren van YouTube en ik volgde artiesten. 
Daardoor heb ik mezelf enorm kunnen ontwikkelen.

Ik ben trots op wat ik de afgelopen vijf jaar heb bereikt en 
nu krijg ik verzoeken om portretten te schilderen en een 
deel van mijn werk te verkopen.

De gezichten van mensen zijn wat mij het meest inspireert 
om te tekenen, elk gezicht heeft een verhaal en door de 
ogen kun je veel weten.

Aisha Alhijazi

Adres
Aisha Alhijazi
Vlet 33
6852 DL Huissen

Telefoonnummer
06-33663123

E-mail
aishaalhijazi24@gmail.com

Website
www.instagram.com/
aishainnederland
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Adres
Albert van Driel 
Distelakker 33
6691 DP Gendt 

Telefoonnummer
06-31232881

E-mail
albertvd@hetnet.nl 

Website
Instagram: albertvd2020

Albert van Driel
Honderd grappige mondjes

Ge-wel-dig. Fenomenaal. Enkele uitspraken van 
enthousiaste bezoekers. Iedereen loopt met een 
brede grijns langs de beeldjes. Een mond en een 
neus en dat op vele verschillende manieren en met 
allerlei toeters en bellen. Denk daarbij aan een 
feesttoeter, wc-borstel, dynamiet, olifantenpoot, 
sloten maar ook een tankpistool. 

Meer dan honderd gemaakt door Albert 
van Driel. Hoe gek kun je zijn. 

Ze zijn niet te koop maar laat je ver-
rassen en geniet ervan. Distelakker 33 
Gendt. 

De deur staat open.
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Zuidoever

Andrea Hofsteede

Adres
Andrea Hofsteede
Tooropstraat 92
6521 NS Nijmegen

Telefoonnummer
06-15591860

E-mail
a.p.hofsteede@gmail.com

Website
www.andreahofsteede.com

In het Kunsten-Knooppunt-Millingen staat bij de vijver een installatie van Andrea met de titel: 
‘De wonderlijke weg’. Het bestaat uit een pad van 3 meter (gevormd door tegeltjes van 13 x 
13 cm) dat uitkomt bij het water van een  vijver en daar een verrassend vervolg krijgt.

Andrea nodigt je om via 
de ultramarijne weg naar 
het water te komen en 
te kijken… wat gebeurt 
daar en welke kant gaat 
het op ?

Laat je meevoeren langs 
deze wonderlijke weg, 
die Andrea liet ontstaan 
door haar  fascinatie 
voor water, stroming, 
licht en reflectie.

In bredere zin ervaart zij een troostende werking 
die uitgaat van de schoonheid van de natuur. Deze 
fascinatie en troost komen vaak tot uiting in haar 
werk .

De materialen die Andrea heeft gebruikt 
zijn: watervaste MDF, linnen, was, pigmenten 
ultramarijn blauw en lithopoon (dekkende witte 
verfstof), epoxy (kunsthars).
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Ann Hoogendoorn
Het eerste Ana Kunstboekje Ana verscheen in de Ooijpolder 
in 2020. De Ana Kunstboekjes worden gedrukt in een 
beperkte genummerde oplage van 300 exemplaren, bij 
een duurzame drukkerij. Het kartonnen omslag met twee 
zeefdrukjes maakt het een krachtig en kwetsbaar boekje: 
krachtig en kwetsbaar als Ana zelf. 

Ann tekende het diepgaande 
Ana figuurtje met vrolijke 
paardenstaart al langer. Ze is 
echter pas in blauwe inkt uit 
kroontjespen en penselen komen 
vloeien in samenhang met eigen 
woorden in haiku vorm; beeld 
en taal kwamen bij elkaar. Deze 
twee kunstvormen blijken elkaar 
te versterken.
Dankzij een crowdfunding- 
campagne bij het online platform 
voordekunst kan het tweede 
kunstboekje Ana en Art gedrukt 

worden. In dit kunstboekje komt Art erbij, Ana’s ‘best 
friend’. Dit 2e kunstboekje komt uit in de zomer van 2022.

Het is de bedoeling dat er totaal 3 boekjes op deze 
duurzame manier worden vormgeven. Voor fans en de 
beginnende verzamelaar. Zie Ann haar website om te 
bestellen. Ann schildert, tekent en schrijft in Ooij.

Adres
Ann Hoogendoorn  
Prins Hendrikstraat 1
6576 AD Ooij

Telefoonnummer
06-40402797

E-mail
annhoogendoorn63 
@gmail.com

Website
wwwe.annhoogendoorn.nl
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Tekenen is al iets wat Anne haar hele leven al doet. 
Ze maakt vooral elfen en illustratieve werken met 
aquarel verf en inkt. Na drie jaar studeren aan de 
kunstacademie in Zwolle als animator, is er (door 
veel tranen) een nieuwe kant van haarzelf los 
gekomen. Schilderen was iets dat Anne nooit echt 
deed, maar na die drie jaar kwamen er allerlei dingen 
los die op een andere manier in beeld gebracht 
moesten worden. Het werk van Anne is op het 
moment een manier om te relativeren en stil te 
staan bij waar ze is en wat er gaande is.

Als persoon zijn we altijd onderweg. Soms sta je 
toch wel even stil en zie je het uitzicht dat voor 
je ligt. Het punt waar je op dat moment bent 
aangekomen.

Of dit nu een eindeloos uitzicht is met 
oneindige mogelijkheden, of een plek waar 
je juist niet goed kan zien waar je naar toe 
gaat. Zo worden de plekken vastgelegd in 
verf, met het gevoel van dat moment en de 
plek die daar bij hoort. Anne: “ik ben dan 
als de boot die wordt meegenomen in de 
stroom en er soms door wordt gestuurd.”

Anne Kool

Adres
Anne Kool
Angerensestraat 4
6691 GE Gendt

Telefoonnummer
06-12351871

E-mail
anne.kool@hotmail.com

Website
www.facebook.com/
thedragonscloud
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Annelieke Loman tekent sinds haar vroege jeugdjaren en ging als tiener verder met 
schilderen, om dat haar verdere leven als autodidact te blijven beoefenen. Haar 
schilderijen in acrylverf worden gekenmerkt door sprekende kleuren. Haar onderwerpen 
in zeer gevarieerde stijlen, zijn bijvoorbeeld naïef getekende portretten, geabstraheerde 
voorstellingen, mediterrane landschappen en intuïtief werk.

Samen met haar vader, de Edese kunstenaar Karel Loman, schildert zij al jaren elke maandag 
met veel plezier. Ze wordt geïnspireerd door het kijken naar natuur, mens en dier en naar 
kunstuitingen.

Annelieke Loman

Adres
Annelieke Loman
Stormvogelstraat 41 
6921 WT Duiven 

Telefoonnummer
06-14844735

E-mail
anneliekeloman@gmail.com

Website
www.anneliekeloman.nl
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Anneliese Melens ervaart het kunstenaarschap als een queeste 
naar het diepste, wezenlijke zelf en het Al. Haar zoektocht 
loopt over een grillig pad met vele zijwegen en valkuilen. De 
emotionele en spirituele beleving van het leven is de leidraad. 
Thema’s uit de mythologie, spiritualiteit, het menselijk lichaam, 
dieren en de natuur kruisen en overlappen elkaar. Na haar 
kunstopleiding te Antwerpen heeft zij zich diverse technieken 
eigen gemaakt. Door de jaren heen vond haar creativiteit een 

uitlaatklep in beelden, schilderijen 
en tekeningen. Dit alles leidde 
tot een rijke en gevarieerde 
beeldentaal.

Naast beeldende kunst beoefent 
Anneliese Melens de kunst 
van het tarot lezen. Tarot en 
kunst worden verenigd in een 
project waar zij 6 jaar geleden 

mee startte: Het 
ontwikkelen van een 
50 kaarten tellende 
kaartendeck, Spiegel 
van de Zodiak! Deze 
divinatiekaarten zijn 
inmiddels verschenen. 
Meer informatie 
hierover bij de 
kunstenaar.

Anneliese Melens

Adres
Anneliese Melens
De Hazelaar 75 
6903 BC Zevenaar 

Telefoonnummer
06-48017126

E-mail
a.melens@gmail.com

Website
www.melens.nl 
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Annette Lentjes is geboren en getogen in de gemeente 
Lingewaard. Ze maakt grafiek. Dit is drukkunst. Alles 
wat je van haar ziet is op zinkplaten gebeten, gekrast 
en getekend. De ontstane voorstelling wordt door 
middel van een etspers en inkt diep in het papier 
geperst en afgedrukt.

Annette beoefent deze techniek al ruim 23 jaar. De 
laatste jaren ervaart ze de les op de Open Academie 
als een open atelier.

Het creëren heeft een tijd lang op een laag pitje 
gestaan. Door verhuizing naar een grotere woning 

begint het weer 
te borrelen om 
mooie dingen te 
maken. 

Annette is dus 
autodidact opgeleid 
en heeft al een 
aantal keren mogen 
ervaren om haar 
werk te exposeren. 
Haar inspiratie is 
zoals je kunt zien, 
merendeels, de 
natuur.

Annette Lentjes

Adres
Annette Lentjes
Koffiemolen 9 
6686 MD Doornenburg

Telefoonnummer

06-44678924 
E-mail
annettelentjes@hotmail.com

Website
geen
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Anton Ariëns

Adres
Anton Ariëns 
Rijksweg 9A
6921 AA Duiven

Telefoonnummer
0316-281932

E-mail
antonrariens@hetnet.nl

Website
www.kunstinderuimte.nl

Over mijn werk:
 > Ik maak abstract werk 
van verschillende soorten 
natuursteen. 

 > Mijn werk is herkenbaar 
door strakke vormen met 
scherpe lijnen en soms 
gebogen vlakken. 

 > Ik laat mij inspireren door 
mens, dieren natuur en 
hun manier van doen, 
handelen en denken 
met alle emoties en veel 
symboliek. 
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Etsen is heel lichamelijk

Hard werken, vuile handen krijgen; kortom 
een heel ambachtelijke, lichamelijke bezigheid 
náást het creatieve proces. Dit zijn zaken die 
meespelen en het aantrekkelijk maken voor 
Aris Engel om met grafiek bezig te zijn.

Hij weet van zichzelf dat lichamelijke inspanning 
naast rust belangrijk zijn voor hem; om zich 
weer op te kunnen laden én om spanningen 
kwijt te raken. Al klinkt het tegenstrijdig maar 
toch gaat dit heel goed samen, ontspanning door inspanning en dat geldt niet alleen voor 
sporters. In de loop der jaren heeft Aris dat op verschillende manieren ervaren.

En zowel in het leven als bij het etsen geldt: Iedere kras laat zijn sporen na

In de afgelopen 20 jaar is Aris Engel 
voornamelijk bezig geweest met 
diepdruk. 

Heel vaak gebruikte hij daarbij “oud 
materiaal” waarbij hij vooral het 
materiaal “de prent” liet bepalen. 
Vanuit het materiaal komt er een idee 
waarmee verder gewerkt wordt en er 
al experimenterend een serie werken 
ontstaat. 

Aris Engel

Adres
Aris Engel
Hogeweg 1 
5453 SR Langenboom

Telefoonnummer
 06 39407171

E-mail
look@arisengel.nl

Website
www.arisengel.nl 
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Icoon
Een icoon (van het Griekse woord Eikon, 
wat beeltenis betekent) is een afbeelding 
van Christus,  de Moeder Gods, Heiligen en 
Hoogfeesten. Iconen worden geschilderd op 
houten panelen en bij het schilderen dient 
rekening te worden gehouden met bepaalde 
regels waarvan niet kan worden afgeweken.

Adres
Arjan Binnenkade
Meerweg 11  
6681 BC Bemmel

Telefoonnummer
 06-57474663

E-mail
ayabin@hetnet.nl

Website
www.arjansart.com

Arjan Binnenkade

Arjan heeft haar kennis van icoon -schilderen  
van haar leraar M. Mandaliev, een geweldige 
leraar die met grote vakbekwaamheid 
en liefde zijn kennis deelt. Het neemt 
een belangrijke plaats in in haar leven. 
Aanvankelijk is Arjan begonnen met 
het beschilderen van (natuur) eieren en 
schilderijen (met olie- of acrylverf ). Nu is de 
kunst en de rijke geschiedenis daaromheen 
een onuitputtelijke bron voor Arjan.
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Astrid de Jonge
Astrid zocht na haar studie (academie Tilburg- 
Den Bosch) naar de uiterste mogelijkheden van klei 
en maakte aanvankelijk hele frêle vormen. Ze was 
24 jaar docent boetseren/beeldhouwen aan de Vrije 
Akademie en De Lindenberg in Nijmegen. 
In haar latere werk vond zij inspiratie in de natuur 
en de grilligheid van rotsformaties en kreeg zij 
de behoefte om zich in grote en meer massieve 
volumes uit te drukken. Zij exposeerde in galeries 
en beeldentuinen o.a. in de voormalige galerie 
van Fokker in Amsterdam en de kunstgalerie en 
beeldentuin De Pol hier in Pannerden. 

Astrid leefde met Noud, en 6 jaar met Kuno die een 
beperking heeft, op 'Le Teilhet' in de Dordogne Vallei 
in Frankrijk, waar 
zij ook workshops 
leidde. 

Na 15 jaar in de stilte 
van de Franse natuur 
wacht nu een nieuwe 
uitdaging in Millingen 
met nieuwe energie. 
Kuno zal ook een 
aantal van zijn 
schilderijen tonen.

Adres
Astrid de Jonge 
Heerbaan 109 
6566 EG Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
06-18613392 

E-mail
astrid.noud.vandeven 
@gmail.com 

Website
in opbouw
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Bart is sinds 1975 pottenbakker. Hij maakt handgedraaid aardewerk. Jarenlange ervaring 
staat garant voor kwaliteit. Vanuit zijn kennis van het oude ambacht ontstaan nieuwe 
creaties en keramische vormen.

Bart geeft raku workshops. Raku stoken 
is een specifiek keramisch bakproces, 
dat zowel vuur als rook gebruikt om 
unieke patronen en ontwerpen in het 
aardewerk te maken.

 De laatste tijd is hij aan het  experimenteren 
met saggar stoken. Saggars werden vroeger 
gebruikt om aardewerk te beschermen.  
Nu gebruikt Bart ze andersom en mogen 
invloeden van buiten zich manifesteren op het 
object. Hij experimenteert hierbij met ijzerdraad 
en schuursponsjes.

Voor demonstraties, cursussen en workshops 
kun je terecht bij Het Ambacht in Haalderen, ook 
voor kinderpartijtjes en familiefeesten. 

Het motto van Bart is ‘Lekker spelen met klei en 
water en er ontstaat altijd iets unieks.’

Bart Janssen

Adres
Bart Janssen
Ambachtstraat 8 
6685 BH Haalderen

Telefoonnummer
0481-461314

E-mail
pottenbakkerij 
@ambachthaalderen.nl

Website
geen
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Ben en Gerda Berns
Gerda Berns 

In de jaren negentig heb ik een cursus glas in 
lood gevolgd in Bemmel en daarna overgegaan 
naar de Tiffany-techniek. Met deze techniek 
kun je fijner werken en hoeft er niet altijd 
gebrandschilderd te worden. De laatste jaren 
maak ik veel raamhangers! De glasobjecten 
kunnen ook in andere kleurstelling en formaat 
gemaakt worden. Dit kan in overleg met de 
opdrachtgever. Tegenwoordig beeldhouw ik, in 
een vaste groep, met veel plezier.

Adres
Ben en Gerda Berns
Margrietstraat 1
6851 LC Huissen

Telefoonnummer
026-3253967

E-mail
b.j.berns@kpnplanet.nl

Website
wartsart.com/brand/ben-berns
wartsart.con/brand/gerda-berns

Ben Berns

Ben heeft naast zijn drukke loopbaan een cursus 
edelsmeden gevolgd in Arnhem bij Creatiefcentrum 
Mariënburg/ “Het Rozet” en in Schoonhoven bij de 
School voor Edelsmeden. Hij heeft veel sieraden 
gemaakt in goud en zilver. Door gezondheidsproblemen 
neemt het gevoel in de handen af en is het kleinere 
werk moeilijker te maken. Hij maakt nu objecten in 
RVS, messing en koper zoals de haan uit RVS-messing en 
steen. Hij maakt (in overleg) ook werk in opdracht.  
Ben maakt ook de standaards voor glaswerken en de 
sokkels voor de beeldhouwwerken van zijn vrouw 
Gerda.
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Bets haar grote liefde voor de natuur, in combinatie met architectuur zijn de inspiratie en 
kracht, haar emoties te ‘verbeelden’. Abstracte vormen met een enigszins ruwe afwerking 
zijn kenmerkend, ze laat de vaak schitterend gekleurde, ruwe en eerlijke giethuid spreken, 
waarbij de warmte  van het brons zichtbaar is. Plantaardige structuren zijn een onderdeel 
van haar beelden, evenzo hebben de werken vaak een monumentaal karakter waarbij 
specifiek torens een vooraanstaand onderwerp zijn.

Hoofdzaak is, dat Bets doelbewust de ruimte zoekt met objecten die hun oorsprong nooit 
helemaal verloochenen, ook al zien ze er nog zo geconstrueerd uit.

Bets werkt momenteel het liefst in opdracht, 
bijvoorbeeld herdenkingsbeelden.

Bets Kusters

Adres
Bets Kusters
Muldersweg 16 
6532 WZ Nijmegen 

Telefoonnummer
06-17563093 

E-mail
mail@betskusters.nl

Website
www.betskusters.nl
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Betty Slippens maakt 
tassen. Ze doet dit 
met veel enthousiasme. 
Ze gaat op zoek naar 
mooie leersoorten en 
kleurencombinaties en 
beleeft plezier aan het 
ontwerpen en het maken 
een tas.

Betty Slippens

Adres
Betty Slippens
Waterkiep 6 
6852 KJ Huissen 

Telefoonnummer
06-33898737

E-mail
bettyslippens@gmail.com

Website
www.tabetassen.com 

Betty maakt ook tassen 
in opdracht. Er wordt dat 
samen gekeken naar kleur, 
model en grootte. Zo 
ontstaat er dan een uniek 
exemplaar.
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De vader van een jeugdvriendinnetje van Carien was goudsmid. Zijn werkplaats bevond zich 
in zijn woning en Carien heeft als kind urenlang vol bewondering naar hem staan kijken als 
hij aan het werk was. Op een dag dacht ze: “Dat wil ik later ook doen, sieraden maken”.

Het is haar beroep niet geworden, maar ze heeft zich tijdens haar werkzame leven wel 
voorgenomen te gaan edelsmeden zodra haar pensioen in zicht kwam. En zo is het gegaan.

Carien maakt inmiddels al vele jaren met heel veel plezier sieraden. 

Carien Soeteman

Adres
Carin Soeteman
Johan van Zwedenstraat 5 
6836 WE Arnhem 

Telefoonnummer
06-48673035

E-mail
cariensoeteman@hotmail.com

Website
geen
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Die ‘gewone’ stenen die langs de Rijn zijn te vinden, heeft Caroline altijd al als kleine 
sieraden beschouwd. Tijdens een wandeling vond ze eens een hele mooie dieprode steen. 
Het bleek een jaspis te zijn, een steen die vooral vroeger veel gebruikt werd in sieraden. 
Na deze ontdekking begon Caroline het edelsmeden te combineren met het slijpen en 
bewerken van de jaspis, agaat en bergkristal en andere stenen die ze langs de rivier opraapt.

Caroline: ‘in elke steen zie ik een sieraad’

Naast het ontwerpen en het maken van sieraden geeft Caroline ook workshops edelsmeden 
en stenen slijpen. Zo laat ze anderen ervaren wat er langs de Rijn te vinden is. 

De laatste tijd 
ligt de focus van 
Caroline op het 
maken van kleine 
potjes waarbij 
de steen de 
hoofdrol heeft. 
Het zijn tedere 
objecten waarin 
iets dierbaars 
kan worden 
bewaard.

Caroline van den Bogaert 

Adres
Caroline van den Bogaert
Sint Martinusstraat 1 
7037 AA Beek 

Telefoonnummer
06-36595384 

E-mail
caroline@streeksieraden.nl

Website
www.streeksieraden.nl 
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Colin van Elderen studeerde in 2010 af als goudsmid aan de Vakschool Schoonhoven.

In zijn atelier in Herwen creëert Colin sieraden (al dan niet in opdracht). Hij werkt 
voornamelijk met edelmetalen en eventuele toevoegingen zoals edelstenen. 
Colin laat zich inspireren door natuur, cultuur,  
symboliek en de geschiedenis van de 
sieradendracht. Uiteindelijk gebruikt hij zijn 
inspiratie en kennis om met de toekomstige 
drager te komen tot een uniek en passend 
sieraad.

Tegenwoordig slijpt Colin tevens Australische 
opalen en hij verwerkt deze in sieraden. Meer 
informatie over zijn werk is te vinden op zijn 
website of via zijn social media kanalen op 
Facebook en Instagram.

Colin van Elderen

Adres
Colin van Elderen
Keurbeek 58 A
6914 AH Herwen 

Telefoonnummer
06-46074475

E-mail
info@colinvanelderen.nl 

Website
www.colinvanelderen.nl
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Het beeldend werk van Connie bestaat uit twee 
richtingen. Vanuit het label: ‘Guitig Groen’ maakt 
ze tassen. Het is leuk en bijzonder om een tas voor 
iemand te mogen 
ontwerpen en te 
zoeken naar de 
mooie materiaal 
en kleur-
combinaties.

Daarnaast 
vindt ze het 
heerlijk om 

vrij te experimenteren met vormen en materiaal. Ze 
experimenteert graag met structuren uit de natuur en 
zoekt naar contrast en evenwicht. In haar werk maakt 
ze gebruik van verschillende disciplines en materialen 
zoals grafiek, hout, papier en fotografie. 

De afgelopen drie jaar heeft ze zich verdiept in 
het maken van blauwdrukken, de oudste en meest 
oorspronkelijke fotografische techniek. Het leuke en 
spannende aan deze techniek is dat je eindeloos kunt 
variëren en dat er, onder invloed van zonlicht, elk 
moment van de dag en in het jaar, een ander resultaat 
ontstaat. Dit levert interessante, unieke beelden op.

 In 2020 heeft ze de Mieke Bles kunstprijs gewonnen. 

Connie Diepstraten

Adres
Connie Diepstraten
Vroege van Tol 19 
6851 VR Huissen 

Telefoonnummer
06-13059553 

E-mail
info@guitiggroen.nl

Website
www.guitiggroen.blogspot.com 
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Conny Koster
Conny is een multidisciplinair kunstenaar. Aan inspiratie ontbreekt het niet. Het werk is 
veelzijdig en thema’s wisselen elkaar af. Na een serie boten en werken in leem uitgevoerd 
met inspiratie uit Marokko, is dit jaar het thema toekomstige archeologie, de inspiratiebron.

Kom ook de sfeer voelen in het leemhuisje in de tuin.

Bij de KWA in Arnhem is Conny docent beeldhouwen en boetseren. 

Adres
Conny Koster
Heilige Huisjes 38 
6905 AB Zevenaar

Telefoonnummer
06-22640033

E-mail
connykoster@hotmail.com

Website
www.kunstatelier-ooy.nl
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Corrie Holweg

Adres
Corrie Holweg
Zandsedwarsstraat 2b 
6851 GJ Huissen 

Telefoonnummer
06-36008161 

E-mail
corrieholweg@hotmail.com

Website
geen

Corrie Holweg woont in Huissen en is door een 
vriendin enthousiast geworden de tassenopleiding 
in Nijmegen te gaan volgen. Sindsdien vindt ze het 
steeds leuker verschillende modellen tassen te maken.

Corrie richt zich vooral op damestassen.

Ze heeft een eigen atelier met alle materialen en 
apparatuur die ze hiervoor nodig heeft.

Gelukkig is de coronatijd in zoverre voorbij dat ze 
mee kan doen aan het Kunstcollectief Gelderse Poort.
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Distorted Creators — Michel van de Wiel en Birgit Sluiter
De passie voor het edelsmeden is aangewakkerd met het maken van hun eigen trouw-
ringen. De inspiratie en creativiteit werden dusdanig geprikkeld dat ze niet meer zijn 
gestopt.

Na een aantal jaren cursus te hebben gevolgd bij Rozet in Arnhem, werken zij nu vanuit 
het eigen atelier aan huis. Steeds meer wordt het edelsmeden gecombineerd met 
andere materialen zoals hout en keramiek. Hierdoor is inmiddels ook de passie voor de 
houtbewerking ontstaan.

Michel en Birgit werken zowel 
vanuit de ‘vrije hand’ als in 
opdracht. Daarnaast geven zij op 
het gebied van edelsmeden ook 
korte workshops waarin kennis kan 
worden gemaakt met het werken 
met zilver.

Distorted Creators

Adres
Distorted Creators
Domakkerstraat 8 
6685 AZ Haalderen

Telefoonnummer
06-18325138 

E-mail
info@distortedcreators.nl

Website
www.distortedcreators.nl
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Dominique heeft Fine 
Art in Arnhem afgerond 
en werkt zowel als 
psycholoog als beeldend 
kunstenaar. Ze tekent 
en schildert mensen 
en dieren, vaak in een 
abstracte omgeving. 
Ze brengt je in een 
wereld waarin beesten 
je iets willen vertellen 
en waarin mensen 
juist verstild zijn. Haar 
werken nemen ruimte 
in vanwege het grote 
formaat, maar geven 
daar rust en ruimte in 
tertiaire kleuren voor 
terug. 

Dominique Ebbeng

Adres
Dominique Ebbeng
Annahoeve 7 
6578 JJ Leuth 

Telefoonnummer
06-45503960 

E-mail
dominique.ebbeng@gmail.com

Website
www.dominique-ebbeng.nl
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Donderkop schildert portretten op posterpapier en plakt deze op 
in en rondom Nijmegen. De stad is haar canvas. Iedereen kan haar 
werk zo zien en op sociale media een reactie erop geven. Tijdens het 
plakken van de posters komen toevallige voorbijgangers vaak even 
een praatje maken.

Inspiratie haalt Donderkop uit foto’s van modellen, gedichten en 
muziek teksten.

De naam Donderkop komt uit een kinderboek, Pinkeltje, van de 
schrijver Dick Laan. Pinkeltje is een mannetje zo klein als een pink 

en beleeft allerlei avonturen. Donderkop is een vriendje van Pinkeltje met een woeste bos 
zwart haar als een zware donderwolk met bliksemflitsen erin. Dat wilde ze ook als kind,  
een kapsel als een donderwolk!

Donderkop

Telefoonnummer
06-40539699 

E-mail
kat@donderkop.com

Website
www.donderkop.com 
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Dorien Alink uit Driel, maakt sinds 2002 bronzen 
sculpturen.

De 5 elementen water, hout, vuur, aarde en metaal 
worden verenigd in het duizenden jaren oude ambacht 
van brons gieten. Door de verweerde giethuid lijken 
de beelden vaak op een archeologische vondst. 
Robuust, krachtig, mysterieus. Dat fascineert Dorien. 
De onderwerpen variëren van urnen, gralen, godinnen 
en baby’s in baarmoedervormen tot humorbeelden, 

mensfiguren in 
diverse thema’s en 
tuinbeelden. Soms 
met dubbele 
verrassingen. 

Dorien gebruikt 
onder andere 
organisch 
materiaal uit 
de natuur, en 
verwerk dat in 
het wasmodel. 
Een bewerkelijk 
procedé, maar 
het eindresultaat 
is zeer de moeite 
waard.

Adres
Dorien Alink
Reuvekampstraat 12 
6665 GN Driel

Telefoonnummer
06-19576883 

E-mail
dorien_alink@hotmail.com 

Website
www.atelierhethemelrijk.nl

Dorien Alink
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De Nijmeegse kunstenaar 
Doro Krol laat zich 
inspireren door verschillende 
landschappen. Ze kijkt en 
zoekt naar composities die 
ze, met oog voor detail en 
interesse voor schoonheid, 
perfect weet te vatten in 
mooie schilderijen. Daarbij 
is de rol van het licht voor 
haar essentieel. De werken 
van Doro zijn herkenbaar aan 
hun rijke vormen en kleuren, 
de eenvoud en verstilling; een 
ontroerende combinatie die 
tot de verbeelding spreekt.

Doro is in een indrukwekkende 
fase van haar ontwikkeling. 
Waar ze aanvankelijk op het 
oog traditionele landschappen 
schilderde, is ze nu langzaam 
maar zeker op weg naar 
een expressionistische stijl. 
Het is vrolijk, kleurrijk en 
optimistisch werk, waar 
iedereen zo’n behoefte aan 
heeft!

Doro Krol

Adres
Doro Krol
Van den Havestraat 6a
6521 JS Nijmegen 

Telefoonnummer
06-18903887 

E-mail
dkrol@fo.nl

Website
www.dorokrol.nl 
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Beeldend kunstenaar sinds 1976. 

Zij schildert en maakt keramiek, waaronder 
gebruiksgoed en sculpturen in haar atelier met 
ateliershop in Centrum Zevenaar, het hart van de 
Liemers.

Naast autonoom werk neemt Eljada ook opdrachten 
aan, zoals bijvoorbeeld: een portret, een aandenken, 
een urn, een sculptuur, een schaal of een vaas

Op vrijdag [bijna] altijd Open Atelier, kom je liever op 
een ander tijdstip maak dan even een afspraak.

Eljada van Muijden

Adres
Eljada van Muijden
Bommersheufsestraat 13 
6901 JZ Zevenaar 

Telefoonnummer
06-10721802 

E-mail
eljadavm@gmail.com

Website
www.eljadavanmuijden.com
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Geert is een mensenmens, op zoek naar de verdieping, 
geholpen door tekst en beeld. 

Zijn fotografie begon als een middel zich te ‘verstoppen’ achter 
de camera om zelf niet in beeld te hoeven komen. In vijftig 
jaar is dat best veranderd want we zien hem regelmatig in de 
Virtuele Herberg, in gesprek met mensen uit onze polder. 

Geert: “In ieder mens zit een staatsman. Of een pastoor, 
een lief mens vaak of soms ook een beetje van een duivelse 
persoonlijkheid. Ik heb vrienden uit de buurt uitgenodigd om, 
gekleed in een wit overhemd en een goed colbert, voor de 
camera te poseren als een tikkeltje hautaine staatsman. 

Soms ging dat vanzelf, soms met 
een beetje hulp. Ieder kreeg een 
wandelstok om de houding te 
accentueren.” 

De 12 afdrukken is experimenteel 
geprint met koolstof, wat een 
grote hoeveelheid zwart- en 
grijstinten laat zien. De platen 
zijn extreem gevoelig voor 
aanraking met beschadiging tot 
gevolg. Yousuf Karsh geldt als 
inspiratiebron voor dit soort 
portretten.

Geert van den Broeck

Adres
Geert van den Broeck
Palsstraat 6a 
6566 ZZ Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
06-53312643 

E-mail
geert@why-not.nu

Website
www.why-not.nu
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Gerard ontwerpt en creëert bronzen beel den, soms in opdracht, liefst naar eigen idee. 
Bij het creëren van zijn beelden maakt hij gebruik van een door hemzelf ontwikkelde 
methode, waarmee hij de structuren kan laten ontstaan. Hieraan is een periode van testen, 
experimenteren en ontdekken aan voorafgegaan.

Gerard kan 
ge deeltelijk 
invloed 
uitoefenen 
op de 
structu ren, 
waardoor 
ze hun 

natuurlijke uitstraling behouden. Deze struc-
turen probeert hij te vangen in strakke, 
gestileerde, wiskundige vormen, waardoor  
hij een contrast creëert, wat rust brengt in  
de ‘chaos’.

Gerard Neijenhuis

Adres
Gerard Neijenhuis
Hoofdstraat 68 
6674 BD Herveld 

Telefoonnummer
06-45777340

E-mail
info@gerardneijenhuis.nl

Website
www.gerardneijenhuis.nl 
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Al heel jong was Gerard geïnteresseerd in hout en vond hij het fijn om het te bewerken. 
Pas toen hij met de v.u.t. ging en meer vrije tijd kreeg is hij sculpturen/beelden gaan maken. 
Inspiratie op doen, kijken, lezen en oefenen… veel oefenen, en zo krijgt een omgezaagde 
boom b.v. toch weer een tweede leven.

De sculpturen hebben 
allerlei uitdrukkingen 
droefheid, blijdschap en 
liefde. Alle sculpturen zijn 
puur handwerk.

Gerard Scholten

Adres
Gerard Scholten
Oostervelden 2a7 
6681 WV Bemmel 

Telefoonnummer
0481-463540 

E-mail
g.g.w.scholten@kpnmail.nl

Website
geen
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Het werk van Hanneke is geïnspireerd door prehistorische 
beelden, sterke simpele vormen. Vaak zijn het individuen, 
maar ook groeien uit een grondvorm een beeld met twee, 
drie of zelfs meer bovenlijven.

In met materiaal, bv verschillende kleuren klei, laat Hanneke 
nadrukkelijk haar werkwijze van opbouwen zien; dit als 
teken van menselijke aanwezigheid, kwetsbaarheid en 
vergankelijkheid. Veel van haar beelden zijn vrouwen. Niet 
vrouwen die willen behagen of verleiden. Het zijn vrouwen 
die staan en Hanneke zet ze op een voetstuk.

Hanneke van den Bergh 

Adres
Hanneke van den Bergh
Groen van Prinstererstraat 49 
6702 CN Wageningen 

Telefoonnummer
06-49666621 

E-mail
hannbergh@gmail.com

Website
www.hannekevdbergh.nl
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Als  handvaardigheidsdocente, vrijwilligster  bij 
Creatief Gendt ben ik veel bezig geweest met 
creatieve processen! 

Na een periode van boetseren en schilderen ben ik 
12 jaar geleden begonnen met beeldhouwen. Dit is 
inmiddels mijn grote passie geworden. Wekelijks ‘hak’  
ik samen met een groep vriendinnen en daarnaast ben 
ik veel in mijn eigen  atelier bezig.

Het liefst maak ik beelden waarin  de structuur van 
de steen nog zichtbaar is en mijn voorkeur gaat vooral 
uit naar het hakken van ‘koppen’ en abstracte vormen. 

Henny Wigman

Adres
Henny Wigman-Aalbers
Olyhorststraat 2
6691 HD Gendt

Telefoonnummer
06-55871097

E-mail
wigmanhenny@gmail.com

Website
geen
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“Na lange tijd in de reiswereld (land & zee) 
gewerkt te hebben, ben ik blij met rustiger 
vaarwater qua werk & wonen en ben ik stap voor 
stap mijn liefde voor schilderen een plek aan het 
geven.

De laatste jaren heb ik (dieren-)portretten in 
opdracht geschilderd, veelal op leisteen. Hierbij is 
mijn stijl realistisch en streef ik ernaar de essentie 
van de dieren of personen te kunnen afbeelden. 
De reacties zijn zo bijzonder en waardevol, dat ik zeker doorga in deze richting.

Olieverf is voor 
mij nieuw en ben 
hier helemaal 
idolaat van geraakt! 
Momenteel ben 
ik dan ook vooral 
gericht op deze 
ontdekkingsreis. 

Ik haal veel 
inspiratie uit natuur, 
mooie luchten 
en dieren, dit wil 
ik meenemen in 
verdere uitdieping 
van nieuw werk”.

Hestia Heijkoop

Adres
Hestia Heijkoop
Prinses Irenestraat 30
6566 BP Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
06-48598491

E-mail
hestia.heijkoop@gmail.com

Website
facebook: Hesti Art  
instagram: hesti_art
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Hilleke: “Ik houd van kleuren, letterlijk en 
figuurlijk”.

De hoeveelheid aan kleuren is terug te zien in 
de schilderijen, tekeningen en foto’s, waarbij 
de vormen kunnen variëren van organisch tot 
strak. 

Soms zijn er schilderijen in een serie gemaakt. 
Hierdoor kunnen er o.a. ook vergader-en 
wachtruimten mee worden opgefleurd.

Hilleke van Gils

Adres
Hilleke van Gils
Muchterplaats 72 
6511 TX Nijmegen 

Telefoonnummer
06-25122650 

E-mail
info@hillekevangils.nl

Website
www.instagram.com/
hillekevangils

“Het mag nooit voldoen aan de 
werkelijkheid, maar heeft wel 
bestaansrecht”.
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Ineke Ott startte  haar carrière als grafisch vormgever. 
Na haar zakelijk leven, samen met haar man heeft ze  
zich toegelegd op de vrije kunst.  Haar werk spreekt 
voor zich en is een uiting van haar liefde voor de natuur, 
in het bijzonder voor dieren. Haar werk valt op door  
de details. 

Ineke Ott maakt 
keramische 
beelden en 
schilderijen die 
waarheidsgetrouw 
zijn

In beide kunst/
uitingen  heeft 
ze zich toegelegd 
op uilen en hierin 
toont ze haar nauwgezetheid. De uil, ja waarom? Het 
is een trotse, intrigerende vogel, alleen al zijn ogen, 
daaruit straalt  een combinatie van rust, arrogantie, 
wijsheid en absolute paraatheid.

In 2010 startte  ze de opleiding fijnschilderen aan de 
Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst 
in Deventer, die ze afrondde in 2013. Naast uilen 
schildert ze nu ook andere dieren en stillevens. 
Ze schildert met olieverf op houten panelen.

Ineke Ott

Adres
Ineke Ott
Remisestraat 5 
6681 CT Bemmel 

Telefoonnummer
06-57538494 

E-mail
info@ineke-ott.nl

Website
www.ineke-ott.nl 
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Wij mensen…
Denken vaak alles te kunnen beheersen. We 
vormen, ontwikkelen en bewerken vele materialen 
om ze te behouden, te conserveren…  Maar het 
tegendeel is wat gebeurt. 
 
De natuur kent zijn eigen wetten en legt die op 
aan mensen en aan wat ze gecreëerd hebben. Het 

aantasten, het verweren en 
wat dat weer aan vormen, 
kleuren en structuren 
oplevert is hetgeen Ineke met 
haar foto’s vast wil leggen en 
vaak uitvergroot.

De foto’s zijn een weergave van haar verwondering. Ze gebruikt haar 
camera zoals een schilder zijn penseel. 

Haar landschappen zijn niet gedetailleerd, maar geven een impressie.

Ineke van Middelkoop

Adres
Ineke van Middelkoop
D. v. Poldersveldtweg 285
6523 CW Nijmegen 

Telefoonnummer
06-49985732 

E-mail
fotografie 
@inekevanmiddelkoop.nl

Website
www.inekevanmiddelkoop.nl
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In 1969 begon Inga met haar zoektocht naar vormgeving en kunst via grafiek (KABK Den 
Haag), binnenhuisarchitectuur (Londen) en lerarenopleiding tekenen en schilderen. Daarna 
jarenlang een vervolg van de zoektocht over kunst in ruime zin in verschillende landen via 
allerlei omzwervingen. Sinds een aantal jaren 
gaat deze “zoektocht” verder in de rustgevende 
en mooie omgeving van Lingewaard.

Gefascineerd door de horizon is dit een 
element wat in veel van haar schilderwerk 

zichtbaar is 
maar ook naar 
voren komt in 
de zoektocht 
via andere 
materialen zoals 
klei, steen/
beeldhouwen. 
Die ongrijpbare 
horizon is te 
verleggen en net 
als de zoektocht 
in zekere zin 
ook oneindig 
en wisselend 
– succesjes, 
mislukkingen 
en opnieuw 
proberen...

Inga Kennedy

Adres
Inga Kennedy
Rijnstraat 101 
6686 MK Doornenburg

Telefoonnummer
06-289 2115 

E-mail
inga@kennedy.nu

Website
www.ingakennedy.nl
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Ingrid Struijs
Na een leven lang te hebben geschilderd, 
naast de zorg voor mijn gezin en werk, heb 
ik nu de tijd om mij alleen op het schilderen 
te concentreren. Ik ben gefascineerd door 
de rivieren en de bossen in deze omgeving. 
De natuur verandert iedere dag en laat ieder 
jaargetijde een ander beeld zien. Het heeft zo 
veel leven, kleur en variatie te bieden dat ik er 
niet op uitgekeken raak. Mijn focus ligt altijd 
op het zoeken naar de warme en koude tinten, 
naar licht en donker. Ik wil dat zo direct mogelijk 
weergeven. Het moet raken!

Adres
Ingrid Struijs
Franciscanenklooster 11 
6851VC Huissen

Telefoonnummer
06-46250910

E-mail
struijsi@gmail.com 

Website
www.ingridstruijs.nl
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Binnen de kunst zijn de mogelijkheden praktisch onbeperkt. Niet alleen qua 
uitdrukkingsvorm, maar ook de technieken zijn onbegrensd.

János Bittenbinder

Adres
János Bittenbinder
Hezelstraat 17 
6576 JL Ooij 

Telefoonnummer
06-30429142 

E-mail
bittenbinderjanos 
@gmail.com

Website
www.janosbittenbinder.nl 

János: “Mijn streven is zoveel mogelijk 
dichtbij mijn eigen opvattingen en beeldtaal 
te blijven. Ik ben geen trendvolger, 
modes zijn grillig en over het algemeen 
oninteressant. Het gaat János erom 
mensen door zijn schilderijen in een andere 
werkelijkheid te brengen, een reis te laten 
maken die ze nog niet hebben ervaren. János 
maakt al zijn hele leven werk op een wijze 
die volgens hem het meest in de buurt komt 
van wat hij onder schilderkunst verstaat. 
János streeft naar schoonheid.
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Keramiek is al een lange tijd een passie van 
Jolanda. Ze vindt het heerlijk om met haar 
handen in de klei te zitten, alleen maar 
gericht op het creëren van ‘iets moois’. 
Dit geeft haar veel energie, ontspanning, 
voldoening en plezier. 

Geïnspireerd door de schoonheid en de 
kleuren uit de natuur ontwikkelt Jolanda 
haar eigen glazuren en gebruikt deze dan op 
haar volledig handgemaakte keramiek. Ze 
experimenteert ook graag met verschillende 
soorten klei, dit geeft verrassende resultaten 
met het glazuur. 

Tot op de dag van vandaag blijft Jolanda 
leergierig en wil ze zich verder ontwikkelen. 

Jolanda Vink

Adres
Jolanda Vink
Sleeg 25 
6909 ED Babberich 

Telefoonnummer
06-36083689 

E-mail
jolan.vink@gmail.com

Website
www.jolandavinkkeramiek.nl
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Kees ziet zichzelf graag als een creatieve fotograaf. Zijn 
belangrijkste inspiratiebron is de natuur. 

Kees heeft een serie gemaakt van de Gelderse Poort en 
de veranderingen die daar plaatsvinden in het kader van 
‘Ruimte voor de Rivier’.

Kees wil liever de kijker een idee geven van zijn beleving 
van die natuur dan dat hij objectief verslag doet; meer 
impressie dan documentatie. Hij vindt het belangrijker 
dat licht en kleuren hun uitwerking hebben dan dat ze 
accuraat zijn.
Het werk is dus creatief, niet journalistiek. Het blijft een 
kwestie van smaak of je van zulke foto’s houdt.

Kees van Eekelen

Adres
Kees van Eekelen
Spijkerhofweg 8 
6566 CM Millingen a/d Rijn 

Telefoonnummer
0481-431743 

E-mail
cve@telfortglasvezel.nl

Website
geen
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De KWA is een vereniging voor vrijetijdskunstenaars die 
onder begeleiding van professionele kunstenaars werken 
aan de ontplooiing van hun creativiteit.

Het aanbod bestaat uit diverse kunstvormen die op 
verschillende dagdelen voor ieder KWA-lid toegankelijk 
zijn. Er is volledige vrijheid wanneer en hoe vaak wordt 
deelgenomen aan een activiteit.

De vereniging beschikt over een werkplaats met 
verschillende atelierruimten waar alle technische 
faciliteiten aanwezig zijn. 

De prachtige 
tuin, gedeeltelijk 
met overkapping, 
fungeert als 
buitenatelier. 
Onze ateliers 
zijn rolstoel-
toegankelijk.

De KWA bestaat 
sinds 1969. De 
vereniging telt 
ca. 300 leden uit 
Arnhem en wijde 
omgeving.

KWA Arnhem

Adres
KWA – Vereniging voor 
Vrijetijdskunstenaars
Kemperbergerweg 813 
6816 RW Arnhem 

Telefoonnummer
026-4456159 

E-mail
secretariaat@kwa-vtk.nl

Website
www.kwa-vtk.nl 
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Larissa Derks is 18 jaar en is sinds twee jaar bezig met tekenen. 
Ze begon in eerste instantie met het maken van grafiet tekeningen 
van haar favoriete zangers en acteurs, en kreeg al gauw verzoekjes 
van mensen of ze hun dierbaren ook kon tekenen. Daarbij kwam 
er veel vraag naar portretten van huisdieren, waardoor ze dat ook 
ging leren.

Na een tijdje met grafiet getekend 
te hebben, besloot Larissa om ook 
eens te proberen met kleurpotloden 
te tekenen. 
Dat ging redelijk goed, maar de gebruikte techniek paste toch 
wat beter bij pastel, waarmee je met licht over donker kunt 
tekenen. Met de pastel potloden is ze nu helemaal op haar 
plek, en de wachtrij loopt al snel vol!

Larissa geniet er nu van om 
huisdieren, maar ook wilde dieren 
te tekenen voor mensen. Haar doel 
is dan om het karakter van het dier 

naar voren te brengen in haar werk.  
Eens in de zoveel tijd maakt ze ook nog eens een tekening van 
haar idolen, waardoor ze al meerdere malen met haar favoriete 
zangers heeft mogen zingen, en haar hockeyhelden heeft mogen 
ontmoeten!

Ze is nu vooral bezig om haar tekeningen steeds realistischer te 
maken, en met elke tekening gaat dat weer een stukje beter.

Larissa Derks

Adres
Larissa Derks
Pomona 60
6681PH Bemmel 

Telefoonnummer
06-30222781

E-mail
portraitsbylarissa@gmail.com 

Website
https://portraitsbylarissa.
jouwweb.nl/



52 
Zuidoever

Liesbeth heeft een diepe fascinatie voor hout en 
steen: het leven in de materialen, de vormen, de 
kleurschakeringen, de energie en trillingen. Voor 
haar beweegt het materiaal tijdens het bewerken. 
Ze vraagt het hout/de steen tijdens het proces om 
het beeld mee vorm te geven. Dit is geen bewust 
vragen, maar een intuïtief samenspel. ‘Wat zit er in 
je? Wat mag ik eruit halen?’

Dit scheppingsproces kan soms 
stagneren, de verbinding tussen haar 
en het beeld kan wegvallen. Dan 
ontstaat er een tijd van ernaar kijken, 
innerlijk luisteren, tot de volgende fase 
van verbinding.

Liesbeth Geenen

Adres
Liesbeth Geenen
Wethouder Burgers-stee 38 
6578 BP Leuth 

Telefoonnummer
06-50829419 

E-mail
info@liesbethgeenen.nl

Website
www.liesbethgeenen.nl 
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In groepsverband geeft ze schilderlessen, 
waarin je ontdekt met welke technieken 
je graag werkt en wat jou op dat moment 
bezighoudt. Of je schildert puur voor de 
ontspanning of om met een groep creatief 
bezig te zijn. Door te schilderen werk je op 
speelse en artistieke manier, wat je hoofd 
meer vrij en helder maakt.

Lucy Weenink

Adres
Lucy Weenink
Pannerdense Waard 5 
6911 KM Pannerden

Telefoonnummer
06-39512801 

E-mail
info@Lucyweenink.nl

Website
www.lucyweenink.nl 

Zelf heeft Lucy leren schilderen als 
autodidact, via opleiding aan de Vrije 
Academie en door artistieke adviezen van 
kunstenaar Ad van den Brink en kunstenares 
Hetty van de Zande.

Alleen al de locatie, een licht atelier 
omgeven door de natuur met uitzicht op de 
uiterwaarden is een grote inspiratiebron.
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Enthousiast gemaakt door vriendinnen is Marijke Visser 
ongeveer tien jaar geleden begonnen met een basiscursus en 
een aantal vervolg cursussen Edelsmeden op de Lin denberg in 
Nijmegen. In de loop der jaren hebben de vriendinnen rede-
lijk wat apparatuur en gereedschap aangeschaft, waardoor 
ze meer en meer thuis konden maken. Daarna zijn ze nog 
een aantal jaren naar De Helling in Arnhem geweest, om 
te kunnen werken met apparatuur die ze zelf niet hebben, 
en ‘problemen’ te bespreken met een ervaren do cent op 
het gebied van edelsmeden. Marijke is deelnemer geworden 
van Kunstcollectief Gelderse Poort en laat zich inspireren 
door diverse activiteiten en medekunstenaars. De laatste 
jaren exposeert ze jaarlijks en doet mee aan kunstroutes en 
kunstmarkten. 

Marijke Visser – Reyneveld

Adres
Marijke Visser
Vijzel 4 
6852 BV Huissen 

Telefoonnummer
06-12201911 

E-mail
marijkereyneveld@kpnmail.nl

Website
geen
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Naast docent Beeldend in het voortgezet 
onderwijs houdt Marion zich bezig met het 
maken van voornamelijk tweedimensionaal 
werk. Haar grootste inspiratiebron is de natuur. 
Buiten tekenen op locatie, met haar voeten in 
het zand of gras, voelt ze zich één met haar 
omgeving. Met de materialen aquarel, potlood, 
conté, pastel, houtskool en inkt weet Marion 
de schoonheid van de natuur tot in de kleinste 
details weer te geven. 

Marion Heijkers

Adres
Marion Heijkers
Postweg 101 
6523 KT Nijmegen 

Telefoonnummer
06-10060269 

E-mail
marionheijkers@gmail.com

Website
geen

Met bewondering en verwondering laat Marion ons 
de fragiliteit van de natuur zien. Liefde voor moeder 
aarde ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast maakt zij 
portretten, modeltekeningen en stillevens. Impressies 
van Marion, zoals zij de beelden beleeft, binnen en 
buiten een kader.
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Marion Steur

Adres
Marion Steur
De Kilder 12 
6983 HK Doesburg 

Telefoonnummer
06-27310275 

E-mail
marion@papierenvliegtuig.eu 

Website
www.papierenvliegtuig.eu

Marion Steur (1966) is dichter te Doesburg. 
Ze zet de toverkracht van taal in om licht laten 
schijnen op een werkelijkheid die met het blote 
oog niet waarneembaar is. Het gaat haar niet om 
tastbare feiten, ze zoekt naar drijfveren en hoe 
alles in elkaar grijpt. Poëzie is haar vergrootglas.

Gedichten slaan bruggen tussen hoofd en hart, 
tussen brein en buik. Gedichten zijn een stap 
opzij uit dagelijkse hectiek, om stil te kunnen 
staan bij wat te groot is om ongezegd te laten. 
Marion onderzoekt met poëzie wat er gebeurt 
en wat er wordt bedoeld, ze kijkt, leest en 
schrijft. Ze laat woorden resoneren en wat 
bezinkt neemt ze mee. Ze schrijft portretten van 
gebeurtenissen, situaties en personen.
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Marjolijn is docent en kunstschilder, 
natuurliefhebber en reiziger; enthousiast en 
bevlogen en heeft een onderzoekende geest.

Marjolijn: “Als energieke blijmoedige vrouw heb 
ik een passie voor alle kunsten, in welke vorm dan 
ook. Muziek is het dichtst op mijn ziel gebonden. 
Ik hou van mensen, mijn kinderen, reizen en mijn 
vak als docent/kunstschilder.

Het geeft 
voldoening 
om volwassen 
leerlingen te 
begeleiden 
bij het vinden 
van een eigen 
persoonlijke 
uitdrukkings-
vorm als 
kunstschilder. 

Het is leuk om dat uit hen los te kietelen en te 
zien dat zij zich kunnen verbazen over de eigen 
mogelijkheden en resultaten. Daarmee ben ik net zo blij als zijzelf! 

Schilderen doe ik met toewijding en overgave en ieder schilderij is een uitdaging. Het gaat 
nooit vanzelf ondanks de jarenlange ervaring... maar kunst maakt gelukkig!”

Marjolijn Rigtering

Adres
Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22  
6566 CD Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
0481-431563 

E-mail
marjolijnrigtering@upcmail.nl 

Website
www.marjolijnrigtering.nl
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Marjon is vormgever met natuurlijke materialen 
en maakt Natural Art. De puurheid, eenvoud en 
schoonheid van de natuur raakt haar telkens weer 
en verwerkt ze tot objecten met een verhaal. 
Vanuit de bloemsierkunst en haar passie voor de 
natuur is zij blijvende natuurlijke objecten gaan 
maken die iets vertellen over een persoon, bedrijf, 
gebeurtenis in je leven.

Ze maakt eigen objecten en werk in opdracht. 
Ook maakt Marjon herinneringsobjecten om een 
periode of een gebeurtenis in iemands leven vorm 
te geven. Dit kan ook onder haar begeleiding zelf 
worden gemaakt tijdens een workshop 1 op 1 of in 
een kleine groep gelijkgestemden.

Marjon Meulenbrugge

Adres
Marjon Meulenbrugge
Jagerskamp 46 
6932 BW Westervoort 

Telefoonnummer
06-48003464 

E-mail
info@floremetart.nl

Website
www.floremetart.nl 
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Maurice Kummer

Adres
Maurice Kummer
Barenbroeklaan 26 
6987 BJ Giesbeek 

Telefoonnummer
06-13709720 

E-mail
kunstmetpassie@gmail.com

Website
www.mauricekummer.nl 

Maurice Kummer werd als Oostenrijker geboren in het zuiden van Nederland. Hij woont nu 
in Giesbeek in Gelderland, waar hij werkt als portretschilder. Maurice Kummer studeerde 
cum laude af in Taal- en Cultuurstudies. Verder is hij autodidact.

De schilderijen van 
Maurice kenmerken 
zich door gewaagde 
thema’s, een 
verzorgde grafische 
stijl en uitdagend 
kleurgebruik. Veel 
werk is daarom een 
liefdevol portret 
van iemands ziel, 
of tenminste een deel daarvan. Hij laat daarmee 
sterke, zelfbewuste vrouwen zien in een wankele 
tijd. Hoewel sommige werken doen denken aan 
zeefdruk, is ieder werk met de hand geschilderd 
in vele dunne laagjes en met oog voor detail. Ieder 
schilderij is absoluut uniek.

Sinds 2021 maakt Maurice Kummer ook sculpturen 
en assemblages (uit vooral hout en schelpen), die 
een meer persoonlijk karakter hebben.

Met zijn verhalen won Maurice diverse prijzen, zijn 
columns in Metro waren berucht, zijn gedichten zijn 
eenvoudig maar verwarrend.
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Adres
Mimi Seegers
Heerbaan 174a 
6566 EV Millingen a/d Rijn 

Telefoonnummer
06-26370559 

E-mail
ateliermimi@kpnmail.nl

Website
www.ateliermimi52.nl

Mimi Seegers
Mimi schildert op doek, hout, glas en porselein 
en werkt graag met bloemen en natuurlijke 
materialen ook in opdracht.

In haar eigen atelier geeft ze workshops aan 
iedereen die het leuk vind om creatief bezig 
te zijn. De keuze van techniek en materialen 
is vrij, je kan en mag maken waar jij blij van 
wordt. Tijdens het 3 Oever Kunstcollectief zet 
Mimi haar deuren open en bent u van harte 
welkom in haar atelier. Er mogelijkheid om 
deel te nemen aan een workshop tekenen op 
porselein.
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Nick was al jong gefascineerd van tekenen. Al snel ging hij over op schilderen, eerst nog 
op waterbasis, later op olieverf. In het begin waren boeken van schilders, vooral de grote 
meesters, zijn houvast .Door veel te kijken en lezen ontwikkelde Nick gestaag zijn techniek, 
als een ware autodidact.

Vroeger waren Nicks thema´s 
veelzijdig, de laatste jaren 
specialiseert hij zich steeds 
meer op het schilderen van 
portretten en stillevens, waarbij 
hij de stofuitdrukking als een 
grote uitdaging ervaart.

Inmiddels heeft Nick door de jaren heen in verschillende plaatsen en landen geëxposeerd, 
zoals in Nederland tijdens de ADAF en de Nationale Kunstdagen maar ook in Barcelona en 
Parijs.

Nick Cillessen

Adres
Nick Cillessen
De Kamp 48 
6566 HD Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
06-28920950 

E-mail
nick@nickartgallery.nl

Website
www.nickartgallery.nl 
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Nicoline Hendriks

Adres
Nicoline Hendriks
Van Haapsstraat 38
6525 CC Nijmegen

Telefoonnummer
06-26244494

E-mail
nmchendriks@hotmail.com

Website
www.facebook.com/
landschappennicolinehendriks

Voorbij de eigen horizon

Cultuur- en landschapsschilder Nicoline Hendriks 

Ik houd van bijzondere en industriële locaties. Historie 
verweven met muziek en cultuuruitingen geeft kleur, de 
weidsheid en levendigheid van Nijmegen en het steeds 
veranderende rivierlandschap. Ervaar de kracht van het 
stromend water. Wanneer ik over een van de bruggen 
rijd, wandel langs braakliggende terreinen, dan beleef ik 
de schitteringen van het altijd veranderende licht en lucht. 
Twilight. Bij dit alles voel ik de uitdaging om het in beeld 
te vangen. 

Ik werk veel met acryl en gemengde technieken. Gelaagd 
en transparant.
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Zijn eigen galerie  
is gevestigd op  
De Plak 29 in 
Bemmel en draagt de 
naam De Hoge Eest. 
De galerie is een 
overgebleven gedeelte 
van een verkoop-
kassencomplex met 
winkel. Er worden 
regelmatig exposities 
gehouden 

In 2005, op een familiedag bij een workshop schilderen 
o.l.v. de bekende Huissense beeldend kunstenaar Jan van 
Krieken, kwam een oude liefde voor schilderen en tekenen 
bij Niek weer boven. In zijn werken speelt de natuur een 
belangrijke rol.

De minutieuze aandacht voor sfeerbepalende details en 
het kleurgebruik is zijn passie. In het juryrapport van de 
Mieke Bles Kunstprijs werd geschreven: “intrigerende 
landschappen waar iets spannends gebeurd en je aandacht 
naartoe word getrokken en de fotografische verfijnde 
manier van schilderen”. In 2014 wint Niek de prijs.

Niek van de Looi

Adres
Niek van de Looi
De Plak 29 
6681 DP Bemmel 

Telefoonnummer
0481-461808 

E-mail
vandelooi@hetnet.nl

Website
www.niekvandelooi.nl
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Het keramisch werk van Nienke is ingetogen en stevig. De sterke, sierlijke lijnen van de 
vrouwentorso en de speciale textuur geven tederheid prijs. De vorm is vereenvoudigd en 
staat symbool voor de mens, voor trots en liefde.

In haar werk creëert Nienke een 
sfeer van archeologische vondsten 
met een verweerde uitstraling.  
Hier lijken begrippen als oud 
en nieuw met elkaar verbonden 
en zijn de tijd, schoonheid en 
vergankelijkheid onderliggende 
onderwerpen.

Gladde vlakken en ruwe, woeste 
details wisselen elkaar af waarmee 
de eigenschappen van het materiaal 
naar voren komen.

Nienke Faber

Adres
Nienke Faber
Weem 26 
6675 EB Valburg 

Telefoonnummer
06-47569614 

E-mail
nienke26@xs4all.nl

Website
www.nienkefaber.nl 
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Noud Bles begon met schrijven van gedichten, daarna kwamen korte verhalen, romans, 
columns, feuilletons en incidenteel vertalingen.  
Zijn gedichten zijn toegankelijk, kennen verrassende thema’s en hebben vaak een opmerkelijk 
helder woordgebruik. Zijn korte verhalen en romans vertonen bewust en onbewust gekozen 
verbindingen met de realiteit en maken vandaaruit gedurfde omzwervingen naar onalledaagse 
tijden en plaatsen.

Laatste roman verscheen in september 
2021 bij Uitgeverij Aspekt: De barokjager 
(2e herziene druk). Laatste publicatie: 
Oekraïne: Hoog op de zuil van vrijheid, een 
boek vol achtergronden, geschiedenis en 
literatuur van en over het oorlogsgetroffen 
buurland van Europa, juni 2022, Uitgeverij 
Aspekt.  

Eerstkomende uitgave: De gelukkige 
roofvogel, herziene herdruk van de 
klimaatroman met een hoog ‘Gelderse 
Poortgehalte’. Presentatie op 10 en 11 
september 2022 in Kasteel Doornenburg.

Noud Bles werkt aan een nieuwe roman (zijn achtste) die in 2023 
zal verschijnen. Zijn gedichten en verhalen worden opgenomen in 
tijdschriften en bloemlezingen zoals Langs brede rivieren (Rainbow 
2019), Eén zwaluw maakt geen zomer (Rainbow 2020) en Hier loop 
ik dan (Rainbow 2021). Naast het schrijven van proza en poëzie 
organiseert hij literaire activiteiten en treedt hij op met zijn eigen werk.

Noud Bles

Adres
Noud Bles
Europalaan 52 
6691 CH Gendt 

Telefoonnummer
06-44950528 

E-mail
noudbles@hetnet.nl

Website
www.noudbles.nl 
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Noud van de Ven

Adres
Noud van de Ven
Heerbaan 109
6566 EG Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer
06-18613392

E-mail
astrid.noud.vandeven 
@gmail.com 

Website
in opbouw

Noud leidde na zijn academietijd in Tilburg en 
Amsterdam acht jaar een reizend en mediterend 
bestaan en vond in het 'kroepoek' dak van het 
station in Tilburg als uitgangspunt een perfect 
uitdrukkingsmiddel voor zijn monumentale 
mandala's waarvan enkele foto's getoond worden. 

Hij exposeerde in de VS, het Europees Parlement in 
Luxemburg en gelijktijdig als 1-manstentoonstelling 
in de Tilburgse Stadsschouwburg en het Kultureel 
Sentrum. 
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Pauline Lutters is een universeel kunstenaar. Ze maakt 
vrij werk (schilderijen, etsen, pastels en zeefdrukken), 
was docent schilderen en tekenen en maakt 
monumentale beelden. Ze krijgt opdrachten van de 
overheid, stichtingen en particulieren. 

Voor de 
openbare 
ruimte zijn 
dat grote 
plastieken 
en soms 
schilderijen. 

Particulieren 
kiezen vaker 
voor de 
bronzen 
kleine 
plastieken of tweedimensionaal werk.

In het werk van Pauline staat de mens altijd 
centraal. Haar werk heeft naast een krachtige 
uitstraling, ook een “muzikale” laag en een 
filosofische kant. 

Uitgangspunten zijn licht en kleur, het spelen met 
ruimte en het begrip “oneindigheid”.

Pauline Lutters

Adres
Pauline Lutters
Heerbaan 73 
6566 EE Millingen a/d Rijn 

Telefoonnummer
0481-431694 

E-mail
pmpm@paulinelutters.nl

Website
www.paulinelutters.nl 
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Na een periode met voornamelijk figuratief werk heeft 
Peter gaandeweg ook weer vormen gevonden voor het 
abstractere werk in brons. Sinds 2001 werkt Peter als 
professioneel beeldhouwer. Gemiddeld exposeert hij 5 a 
6 keer per jaar, in beeldentuinen, galeries, en op speciale 
locaties, meestal op uitnodiging, in Nederland, België en 
Duitsland. Al zijn werk is autonoom. Opdrachten doet 
hij zelden. Het zijn de verhalen die hij wil vertellen, de 
vragen die hij stelt bij de kaders waarbinnen we onszelf 
bewegen.

Peter: “De rode draad in mijn werk is beweging.
Motorisch, mechanisch, mentaal of perspectivisch. Vaak 
in combinatie, soms figuratief in een abstracte installatie.
Beweging, of het gebrek eraan.
In figuratieve beelden onderzoek ik de betekenis en de verhalende inhoud van houding of 
gebaar. In de abstracte objecten is de beweging zelf het onderwerp. Verschuivende ritmes 

en posities van willekeurige segmenten vormen 
een nieuw beeld in de ruimte. Werkelijke 
beweging, in gang gezet door externe factoren 
als regen, verdamping of wind, beïnvloedt balans 
of disbalans.

In veel van mijn werk verstoor ik de automatische 
aanname, de oppervlakkige blik.
Wat zie je, als je binnen een eigen kader blijft?
Een actieve beschouwer stelt zich wellicht de 
vraag wanneer er sprake is van beweging.”

 

Peter Bergenhenegouwen 

Adres
Peter Bergenhenegouwen
Voortsestraat 3 
5454 GR Sint Hubert 

Telefoonnummer
06-45229607

E-mail
peterb@hetnet.nl

Website
www.peterbergenhenegouwen.nl 
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Peter de Haan - Gastexposant Conny Koster

Adres
Peter de Haan
Wouter Klaassenlaan 46 
8661 GM Oosterbeek

Telefoonnummer
06-41842260 

E-mail
alka1@telfort.nl

Website
www.ptrart.nl

Schildersoog-beeldende kunst

De schilder zegt: Ik geef mijn schilderijen nooit titels.
Zonder titel
Lees hoe de penseelstreek
Van de schilder uw binnenste
Buiten keert
Uw hart streelt
Uw vonkende onsterfelijkheid
In verf bestaat
Elke ademtocht zichtbaar
In ingehouden strijklicht
Ogen open
De ziel zonder titel
Een ongesigneerd gezicht
Wordt jouw en elke naam

                                   Arnold Jansen op de Haar

Wel schreef hij over de breedte van het 
kunstpaleis zijn naam
Behalve gebouwen signeert hij zelden.
Hij signeert zonder woorden.
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Piet de Ridder
Geboren in Velp (1951) volgde van 1974 t/m 
1981 verschillende opleidingen aan de  
Academie Beeldende Vorming in Tilburg. Naast 
lesgeven, beoefen ik ook de schilderkunst.

Momenteel schilder ik veel met olie- en 
acrylverf. Twee verschillende materialen met hun 
eigen karakteristieke kenmerken.  
Schilderen beschouw ik niet als werk, niet als 
beroep. Het is veel meer voor mij, het is zo 
vanzelfsprekend als ademen. 
Mijn werkwijze is direct, ik schilder vormen en 
structuren. 
Door onbevangen bewegingen van het penseel 
en het paletmes te volgen, ontstaat een abstract 
spel van lijnen en vlekken. 
Elk eerder eindpunt kan een startpunt zijn voor 
een nieuw begin.

Figuratief, expressionisme en abstract 
expressionisme. 
Verfstreek, kleurgebruik en kleurovergangen 
vormen samen droombeelden in niemandsland.

Adres
Piet de Ridder
Kerkstraat 2 
6686 BT Doornenburg 

Telefoonnummer
0481-423716 

E-mail
pjridder1950@kpnmail.nl

Website
geen
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Pieter van Bernebeek

Adres
Pieter van Bernebeek
Wilhelminastraat 11 
5366 BD Megen 

Telefoonnummer
06-37417864 

E-mail
pietervanbernebeek2 
@gmail.com

Website
www.pietervanbernebeek.nl 

Pieter maakt realistische schilderijen in olieverf op doek of paneel. Na een opleiding 
op de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht heeft hij de 5-jarige tekenopleiding op 
de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk 
afgerond. Hierna schildert hij wekelijks aan de 
fijnschilderschool van de Vlaamse schilder Maarten 
Boffé waar hij zijn techniek in het schilderen met 
olieverf verder verbetert.

Het realistische olieverfschilderij “Appels in koperen 
pan” van Pieter kreeg de meerderheid van de 
publieksstemmen en won hierdoor de publieksprijs 
Oog van Oss 2016 die jaarlijks georganiseerd wordt 
door de Osse kunstenaarsvereniging K26.
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Rita Oostendorp

Adres
Rita Oostendorp
Grindgat 2 
6687 LM Angeren 

Telefoonnummer
06-26902600 

E-mail
r.oostendorp51@upcmail.nl

Website
www.bronsatelier.nl

“Verbeelden, uitdrukken en verbinden in brons”
Rita woont en werkt in Angeren. Naast “vrij werk” maakt ze bronzen beelden in opdracht 
voor speciale gelegenheden en grensmomenten. Ieder beeld wordt door haarzelf gegoten 
bij MIET AIR in Beers.

Het gieten gebeurt volgens de “verloren was methode” (cire-perdue). Ieder beeld is dus een 
unica. Haar inspiratie is de verbinding met de natuur. Zo ontstaan de vormen en structuren 
in brons.

De laatste werken zijn de Oeverstromen, harpen (Kinnoor) en bronzen waaiers met 
teksten. Naast schalen en abstracte objecten maakt Rita ook figuratieve beelden. Door het 
toepassen van natuurmaterialen en organische structuren krijgen de werken in brons een 
eigen karakter en stijl.
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Sabrine Swanenberg

Adres
Sabrine Swanenberg- 
van Gelder
Landfortallee 4 
6921 JS Duiven 

Telefoonnummer
06-53724771

E-mail
atelierlandfort@gmail.com

Website
www.atelierlandfort.nl 

Sabrine Swanenberg vindt het van jongs af aan al geweldig om iets te creëren, te laten 
ontstaan en te verbeelden op haar eigen manier. Ze schuwt daarbij het experiment niet 
en werkt met veel verschillende materialen. Ze vindt het proces belangrijk en laat tijdens 
het schilderen het eindresultaat ontstaan.  Deze gelaagdheid is zichtbaar in haar werk. 
Ze schildert zelf, maar deelt haar ervaring ook graag. Het is voor haar een grote drijfveer 
om anderen te helpen op hun pad van creatieve ontwikkeling. Haar manier van lesgeven 
gaat niet alleen over het leren van technieken of om het perfecte plaatje, maar veel meer 
over de vraag: ‘Wat is jouw manier van verbeelden?’. 
Sabrine gelooft dat iedereen een bron van creativiteit 
in zich heeft. Je moet hem alleen weten aan te boren, 
de eerste stap zetten en durven. Je bent van harte 
welkom om haar eigen werk te komen bekijken en haar 
inspiratielessen te ervaren.
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Tanja ten Wolde

Adres
Tanja ten Wolde
Margrietstraat 13 
6851 LC Huissen 

Telefoonnummer
06-44060965

E-mail
tanja@tenwoldeillustraties.nl

Website
www.tenwoldeillustraties.nl

Voordat Tanja de illustrator in zichzelf losliet, had ze een eigen strafrechtpraktijk als 
advocaat. De fascinatie voor mensen (en hun achterliggende verhaal) stamt uit die tijd en 
vormt nog steeds de grootste inspiratiebron voor haar werk als illustrator. Tanja woont 
en werkt in Huissen. Door gebruik te maken van verschillende technieken en materialen 
wordt ook meteen duidelijk dat een illustratie niet altijd een tekening hoeft te zijn. Aan 
schetsen doet ze eigenlijk nooit. Ze begint gewoon en ziet vanzelf waar de fantasie haar 
brengt. De honger naar het uitproberen van diverse stijlen, lijnvoeringen en producten is 
nog goed te zien in haar huidige werk. Dat loopt uiteen van kleurrijke expressieve prenten 
voor kinderboeken en een serie merkwaardige portretten van mensen en dieren tot wat 
abstractere (collage) kunstwerken. Kleurrijke composities waarbij voor (juiste) verhoudingen 

en perspectief geen ruimte lijkt te zijn. Een tikkeltje 
vreemd maar wel lekker! In haar werk staan mensen in 
allerlei gedaanten en situaties centraal, zelfs wanneer 
het (net) dieren zijn. 

Omdat het eindproduct meestal digitaal is, zijn haar 
prenten als fine art (giclee) print te verkrijgen. 
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Tatjana Kiriënko maakt Gordijnkunst. Gordijnkunst 
zijn genaaide, grote, wapperende schilderijen 
gemaakt van reststoffen uit gordijnwinkels en  
-fabrieken. Gordijnkunst wordt inmiddels genaaid 
in Oekraïense huiskamers door een zelfopgericht 
vrouwenwerkproject. 

Tatjana’s atelier, waar de reststoffen zijn gesorteerd  
op kleur, zit in de Varkensstraat in Arnhem. 

Tatjana 
maakt 
vooral 
ruimtelijke 
ontwerpen 
in opdracht. 

Op dit 
moment 
werkt 
Tatjana 
aan het 
veteranenproject ‘Helmen vol Verhalen’  en een 
groot vrij doek ‘Beware of the woman’ waarin zij 
de verhalen van 250 vrouwen en silhouetten in 
verwerkt. 
In het najaar zal dit grote doek te bewonderen 
zijn. 

Tatjana Kiriënko

Adres
Tatjana Kiriënko
Varkensstraat 45 
6811 GN Arnhem 

Telefoonnummer
06-47794902

E-mail
tatjanakirienko@gmail.com

Website
www.gordijnkunst.nl 
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Truus maakt al ruim 25 jaar bronzen beelden. Daarvoor 
werkte ze vooral in het platte vlak. Haar liefde ging uiteindelijk 
uit naar het ruimtelijke. In haar huidige werk is beeldtaal het 
uitgangspunt. Eerst is er het woord, en daar vloeit het beeld 
vanzelf uit voort.

Truus: “Ik ben heel associatief. De taal is een eindeloze 
inspiratiebron. Dat spelen met taal en vorm houdt mijn werk 
licht. Het werk is lichtvoetig en humor speelt daarbij een grote 
rol. Scheppen maakt blij en dat zie je terug.’’

Bij het maken van haar beelden gebruikt Truus de ‘verloren 
was’-methode, waardoor elk beeld uniek is. Het hele proces 
van wasmodel, het maken van de mal, het afwerken en het 
patineren, dat doet Truus allemaal zelf. Het gieten van het 
brons doet ze samen met een vaste groep kunstenaars. Adres

Truus Verwielen
Martensbongerd 28
6836 EJ Arnhem

Telefoonnummer
06-23552076

E-mail
truusverwielen@live.nl

Website
www.truusverwielen.com

Truus Verwielen
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Creatief bezig zijn begon al vroeg bij Twan. Na 
haar baan in het onderwijs kwam er een andere 
functie, waardoor er meer ruimte kwam voor 
eigen ontwikkeling en groei.

Twan Otters

Adres
Twan Otters
Tuinlaan 128
6681 EX Bemmel 

Telefoonnummer
06-44352165

E-mail
t.otters@kpnmail.nl

Website
geen

In 2006 ging ze schilderen bij de Huissense kunstenaar Jan van Krieken van Huessen.                              
Daar kreeg de schilderliefde weer een revival. 

Sinds eind 2021 werkt ze met een nieuwe techniek, zelf zegt ze : “schilderen met een om-
weg”. Transparant en dun papier, wordt gekleurd en voorzien van structuren, gescheurd en 
gesorteerd op kleur. Met dit papier ontstaan haar werken. Deze zelfontwikkelde techniek 
groeit nog steeds; getuige de vele positieve reacties op haar werk tijdens haar laatste expositie.
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Vera Kersten

Adres
Vera Kersten
Geldersehoek 2b 
6851 DW Huissen 

Telefoonnummer
06-43919104

E-mail
v.kersten55@gmail.com 
info@atelierviolet.nl  

Website
www.atelierviolet.nl  

De creatieve loopbaan van Vera begon in 1983 toen zij zocht naar manieren om zich creatief 
te uiten. Als eerste ontdekte zij het olieverf schilderen op doek. Daarna onderzocht ze het 
aquarel schilderen zowel realistisch als abstract.

Ook nam Vera kennis van het beeldhouwen en  brons gieten.

In 2011 studeerde ze met succes af als vak therapeut beeldend aan de Hogeschool Leiden.

Naast de theoretische vakken leerde Vera hier diverse teken-, schilder- en boetseer-
technieken, speksteen bewerken en het wol vilten (nat en droogvilten)

- Na het afronden van het werkzame leven zit 
Vera niet stil en is enthousiast om in overleg 
gepersonaliseerde opdrachten te maken zoals 
muurschilderingen, schilderijen, of objecten in 
diverse technieken, voor zowel privé als zakelijk.

- Daarnaast houdt Vera elke woensdag in Atelier 
Violet bij haar thuis 'Open Atelier' voor iedereen 
die enthousiast is om creatief bezig te zijn. Of je nu 
beginner bent of ervaring hebt, jong of oud bent, 
iedereen is welkom en krijgt begeleiding bij wat hij/
zij zelf wilt maken.

- Verder geeft zij in overleg workshops aan groepen.

Kortom, Vera is enthousiast, veelzijdig en wordt blij 
van creatief bezig zijn! 
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Will Schropp 

Telefoonnummer
06-49664496 

E-mail
info@houtenbeelden.nl

Website
www.houtenbeelden.nl 

Na een kunstopleiding laat Will sinds 1985 zien dat 
hout prima geschikt is voor vormgeving. 
Hij maakt tuinbeelden en beelden voor binnen. 

Het leven en ‘de droom te kunnen vliegen’ vormen de 
rode draad in zijn werk. 
Heel bijzonder is het gebruik van hout, dat duizenden 
jaren oud is, hout met een verhaal. 

Will gaat met zijn atelier naar een nieuwe plek, maar heeft tot 15 november tijdelijk een 
atelier in de Elshofpassage, Duiven. Ingang t.o. Lidl. Alleen op zaterdag open.
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Wilma laat met haar werk zien wat je met woorden en beelden kunt doen. 
Zij legt geschiedenissen vast in woord en beeld met camera, pen en penseel.

De afgelopen jaren heeft zij, schippersdochter, aan verschillende projecten gewerkt rond het 
thema ‘de rivier’. O.a. over haar vroege jeugd op de sleepboot Leo III. 
Eerder maakte zij series portretten en interviews.

In 2022 is de fotoserie MOMENTEN, portretten van ouderen met dementie opnieuw te 
zien tijdens de kunstroute in Millingen.
De serie bestaat uit bijzondere dubbelportretten van en gesprekken met ouderen van de 
dagbesteding Smeetsland in Rotterdam. 
De tentoonstelling is te huur.

Dementie

Vader naar de dagvoorziening
Het begrijpen
Ongrijpbaarheid vangen in beelden
Dat wilde ik

Wilma van der Veen

Adres
Wilma van der Veen
Spanjestraat 40 
6663 NP Lent 

Telefoonnummer
06-29303456

E-mail
wilmavanderveen 
@bewogenbeeld.nl

Website
www.bewogenbeeld.nl 
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Yolba Smit
Yolba Smit is kunstenaar en onderzoeker en woont 
en werkt in de Ooijpolder. Ze maakt beeldend 
werk (tekeningen en schilderijen) en schrijft 
gedichten. Ze studeerde aan de Academie voor 
Kunst en Ambacht en nam daar kennis van oude 
materialen en schildertechnieken, onder andere ei-
tempera, caseïne, encaustiek, punische was, olieverf 
en fresco. 

In haar werk transformeert (on)stoffelijk materiaal 
tot nieuw of anders: pigment met bindmiddel wordt 
beeld; tuinafval wordt papier wordt schilderij; stilte 
en inspiratie worden woorden worden gedichten. 

Een levende stroom van elementen die ons 
allemaal omspoelt en waaruit steeds weer nieuw 
tevoorschijn komt.

Adres
Yolba Smit
Kerkplein 12
6578 AN Leuth 

Telefoonnummer
06-38986465

E-mail
yolbasmit@yahoo.com 

Website
Instagram: @yolbasmit
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Fort Pannerden is het meeste oostelijke van 
de 60 stoere forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en werd van 1869-1871 gebouwd. 
Soldaten konden van kilometers afstand zien 
of vijanden over de Rijn naderden. Ze moesten 
de toevoer van Rijnwater veilig stellen richting 
de Waterlinie. Sinds 2009 heeft het fort een 
publieksfunctie. Met de herinrichting van 2015 
krijgt het fort een nieuwe bestemming als 
informatie- en beleveniscentrum.

Spannend, verrassend en schitterend gerestaureerd ligt het fort Pannerden bij het 
splitsingspunt van Rijn en Waal. Het heeft ruim 150 jaar de elementen getrotseerd.  
Het ligt verborgen onder de aarde, maar is vijf verdiepingen hoog. Vanaf het dak heeft u  
een spectaculair uitzicht. Op het fort zijn talrijke activiteiten te doen voor jong en oud.  
Ook heeft het een prachtige expositie ruimte, 
waar het jaar rond exposities te zien zijn.

Fort Pannerden

Adres
Fort Pannerden
Waaldijk 1
6686 MV Doornenburg

Telefoonnummer
06-53845011

E-mail
info@fortpannerden.eu

Website
www.fortpannerden.eu
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Boerderij De Leutse Hof 

Adres
Erwin en Gitte van Aalten
Leutsestraat 21
6687 LJ Angeren

Telefoonnummer
06-24118692

E-mail
deleutsehof@gmail.com

Website
www.deleutsehof.nl

De Leutse Hof is onze boerderij met wijngaard, 
moestuin, boomgaard en multi-functionele 
boerenschuur. Een oase van rust, midden in 
Gemeente Lingewaard.

We maken zelf wijn, kweken groente en fruit in de 
moestuin en koken regelmatig voor groepen. Er 
is altijd veel te doen, maar we werken eraan met 
veel plezier. Niets heerlijker dan na je werk met je 
laarzen in de modder.

In het weekend van de kunst- en cultuurroute stellen we graag ons erf en de boerenschuur 
beschikbaar voor exposities. 

Bezoekers kunnen kunst kijken, wandelen over het terrein, de wijngaard bezoeken en 
neerstrijken voor een kopje koffie met zelfgebakken taart op het speciaal voor dat weekend 
ingerichte buitenterras.
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Kasteel Doornenburg 
In de uiterste uithoek van de Over Betuwe splitsen de Rijn en de Waal zich. Juist op deze 
plek staat De Doornenburg. Dit stoere, robuuste middeleeuwse kasteel bestaat uit een 
hoofd- en voorburcht die met elkaar verbonden zijn door een houten brug.

De uitgestrekte voorburcht wordt wel eens de grootste en mooiste middeleeuwse 
voorburcht van Nederland genoemd. Achter de deuren van het poortgebouw en de stoere 
weermuren bevindt zich de ruime binnenplaats met rondom het binnenplein een tot 
bezoekersruimte verbouwde boerderij een 
kapel, een B&B en horecavoorziening.

Kasteel Doornenburg is een echt 
familiekasteel met door het jaar heen 
activiteiten voor jong en oud variërend van 
riddertoernooien tot concerten. Zelf een 
evenement of feestje organiseren? Dat kan! 
Ons kasteel is voor allerhande gelegenheden 
te huur.

Adres
Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27B
6686 BS Doornenburg

Telefoonnummer
06-21594932

E-mail
info@kasteeldoornenburg.nl

Website
www.kasteeldoornenburg.nl



85 
Westoever

Landgoed De Brouwketel

Adres
Landgoed De Brouwketel
Brouwketel 1
6851 ZX Huissen

Telefoonnummer
06-41282001

E-mail
info@landgoeddebrouwketel.nl

Website
www.landgoeddebrouwketel.nl

Landgoed de Brouwketel is een bruisende plek in de uiterwaarden van de Rijn. Er woont 
hier een diverse community met o.a. kunstenaars, tuinders, een klimaatonderzoeker, een 
instrumentenbouwer, kruidengeneeskundige in opleiding, een dansdocent en een aantal 
kinderen. Levensgenieters die hun best doen om zo zelfvoorzienend mogelijk te leven. Dat 
uit zich onder andere in een Zelfoogsttuin waar mensen uit de hele omgeving hun groente 
kunnen komen oogsten, maar ook door ons landgoed open te stellen om anderen te 
inspireren. Ook organiseren we regelmatig meewerkdagen en concerten.

Tijdens het weekend van de Kunst-, Cultuur- en Natuurroute in het 2e weekend van 
september is de Brouwketel een locatie waar een heleboel activiteiten gebeuren,  
een zg. KunstenKnooppunt.

Er exposeren verschillende artiesten en er zal 
muziek te horen zijn. Een bar voor de nodige 
versnaperingen en er worden workshops op 
gebied van kunst, cultuur en natuur gehouden. 
Zie website. 
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Kunstkring Het Gelders Eiland 

Adres
Kunstkring Het Gelders Eiland 
Kerkweg 26
5913 AK Aerdt

Telefoonnummer
0316-330479

E-mail
info@kunstkringhge.nl 

Website
www.kunstkringhge.nl 

Kunstkring Het Gelders Eiland organiseert sinds 1977 exposities en concerten in de kerk 
van Aerdt. Doorgaans zijn er vijf exposities per jaar die telkens vier zondagen – van 14.00-
17.00 uur – zijn geopend. Daarnaast zijn er drie concerten per jaar en een week lang in juli 
pianoconcerten die verzorgd worden door jonge musici uit de gehele wereld.

De kerk kent twee expositiemogelijkheden: de kerkzaal en de “ontmoetingsruimte”.  
De officiële openingen vinden plaats in de kerkzaal. Deze bestaan uit een muzikale bijdrage 
en een inleiding op het werk van de exposanten.

De Kunstkring wordt gesteund door ongeveer 200 donateurs. 
Beeldende kunstenaars en musici roemen de bijzondere uitstraling 
en de perfecte akoestiek van “het kerkje” zoals het liefkozend 
wordt genoemd.

Tijdens de kunstroute ‘Ode aan de 
Gelderse Poort’ in 2022 is op 10 en 11 
september werk te zien van Carolien 
de Brouwer en Els Kaper-Klaver.  
Op zondagmiddag 11/9 is om 14.30 de 
officiële opening van deze expositie.

Er is dan een muzikale bijdrage  
van Daniël van Kessel, tenor  
en Marianne Ratasjki, piano.

Meer informatie op de website.
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Moestuin Deelhoven
Deelhoven is de moestuin van Landgoed Huis Sevenaer, 
de laatste kasteelboerderij in Nederland die in eigen 
beheer is. De producten worden daar op een duurzame 
en biologische wijze geteeld volgens de visie die 
ontwikkeld is door de in 2012 overleden laatste eigenaar/
bewoner van het Landgoed: Jonkheer Huub van Nispen 
van Sevenaer. Hij streefde als pionier al vanaf de jaren 
zestig naar samenwerking met de natuur, zoals dat 
tegenwoordig met “natuur-inclusief” wordt aangeduid.

Deelhoven vormt een oase van rust direct achter de kerk 
en het centrum van Zevenaar.  
Voor de verkoop van biologische groente, fruit en 
kruiden, kijk op www.huissevenaer.nl 

Dit jaar exposeren de leden van de vrijetijdkunstenaars (KWA) in de moestuin, o.a. kunst 
gemaakt van “boeien”en eigen werk van steen en keramiek.

Adres
Moestuin Deelhoven
Markt (naast 33)
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer
06-53845011

E-mail
info@huissevenaer.nl

Website
www.huissevenaer.nl
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Eet-Lokaal

Adres
Eet-Lokaal
Markt/Wittenburgstraat 25
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer
0316-242409

E-mail
info@eet-lokaal.com

Website
www.eet-lokaal.com

Eet-Lokaal Café 
Restaurant en Zalen 
is naast horecabedrijf 
tevens een bedrijf 
waar doorlopend 
kunstenaars zichzelf 
presenteren. Onder 
het genot van een 
kop koffie of thee met 
gebak, een borrel met 
borrelplank, óf tussen 
de menugangen door 
van een diner, kun je 
door het gehele pand 
de kunst bewonderen.
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Kulturhûs Kekerdom 
In het Kulturhûs van Kekerdom zijn  werken te zien van verschillende regionale kunstenaars, 
zoals schilderijen, keramiek en kunstwerken in gemengde technieken.
De kunstenaars zijn beide dagen zelf aanwezig van 11.00 tot 17.00.

U bent van harte welkom om te komen kijken en kennis te maken met de makers van de 
verschillende kunstvormen. De kunstenaars vertellen u met plezier over hun passie en werk.
Door de hele dag heen is er pianomuziek te horen van Belicia, ons jong plaatselijk 
muziektalent.

De bar is natuurlijk open om gezellig 
een drankje en taartje te nuttigen, 
terwijl je naar de muziek luistert of 
over de kunststukken praat.

Wij zien U graag op 10 en 11 
september !Adres

Kulturhûs Kekerdom
Schoolstraat 7
6579 AN Kekerdom

Telefoonnummer
06-21624305

E-mail
Info@kulturhuskekerdom.nl

Website
www.kulturhuskekerdom.nl
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Een aantal van de kunstenaars die deelnemen aan Kunstcollectief Gelderse Poort exposeren dit jaar tijdens de 
Kunstroute op bijzondere plaatsen en vaak in monumentale gebouwen. 

Deze locaties worden hieronder vermeld met foto en adres. 

Overige expositielocaties

Centrum 4punt0
Sleeg 25
6905 BH Zevenaar

Protestantse kerk Gendt
Torenlaan 12
6691 BM Gendt

Protestantse kerk Ressen 
Kerkenhofstraat 3
6684 DJ Ressen

OOSTOEVER WESTOEVER
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Kleine kerkje aan de dijk
Molenstraat 1
6687 AC Angeren

PLUK - Pluktuin Haalderen
Oudewei 2 
6685 MC Haalderen

Theaterkerk Bemmel
Markt 5
6681 AE Bemmel

Atelier ‘Weids’ 
Struikenweg 5 
6577 JJ Erlecom

Brandweerkazerne Millingen 
Heerbaan 65 
6566 EE Millingen a/d Rijn

ZUIDOEVER ˃˃
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Een groot aantal kunstenaar die 
deelnemen aan de Kunst- en 
Cultuurroute ‘Ode aan de Gelderse 
Poort exposeren in eigen atelier 
of werkruimte. Anderen hebben 
tijdens dit evenement een tijdelijke 
expositieruimte. Een overzicht 
waar deze kunstenaars op 10 en 11 
september exposeren volgt hieronder:

OOSTOEVER 

Atelier Lucy Weenink 
Pannerdensewaard 5  
6911 KM Pannerden
• Lucy Weenink en Jolanda Vink
• Marion Steur – optreden op zondag 

11 september om 16.00 uur

Kerk Aerdt- 
Kunstkring Het Gelders Eiland 
Kerkweg 26 
5913 AK Aerdt
• Diverse regionale kunstenaars
• Marion Steur – optreden op zondag 

om 14.30 uur

Centrum 4.0 
Sleeg 1 
6905 BH Zevenaar
• Anneliese Melens, Caroline van den 

Bogaert, Colin van Elderen, Marion 
Meulenbrugge, Maurice Kummer en 
Marion Steur

• Marion Steur – optreden op zondag 
11 september om 13.15 uur

Moestuin Deelhoven,  
Landgoed Huis Sevenaer 
Markt (poort naast 33) 
6901 AH Zevenaar
• Leden KWA
• Marion Steur – optreden op zondag 

11 september om 12.00 uur

Eet-Lokaal 
Wittenburgstraat 26 
6901 AH Zevenaar
• Diverse regionale kunstenaars

Kunstatelier-Ooy 
Heilige Huisjes 38 
6905 AB Zevenaar
• Conny Koster en Peter de Haan

Elshofpassage, ingang t.o Lidl 
Duiven - alleen op zaterdag
• Will Schropp

Tijdelijke expositieruimtes 10 en 11 september
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WESTOEVER 

Boerderij de Leutse Hof 
Leutsestraat 21 
6687 LJ Angeren
• Peter Bergenhenegouwen,  

Dorien Alink en Twan Otters

Atelier de Jutteakker 
Grindgat 2 
6687 LM Angeren
• Rita Oostendorp en Ingrid Struijs

Kleine Kerkje aan de dijk in 
Angeren 
Molenstraat 1  
6687 AC Angeren
• Tanja ten Wolde, Larissa Derks en 

Aisha Alhijazi

Landgoed de Brouwketel 
Brouwketel 1  
6851 ZX Huissen
• Creatieve broedplaats, diverse 

activiteiten, diverse kunstenaars, 
performers.

Kasteel Doornenburg 
Kerkstraat 27 
6686 BS Doornenburg
• Noud Bles, Ineke van Middelkoop, 

Hanneke v.d. Bergh en Bets Kusters

Fort Pannerden 
Waaldijk 1 
6686 MV Doornenburg
• Gerard Scholten en Vera Kersten 
• Marion Steur – optreden op 

zaterdag 10 september om 16.00 uur

PKN kerk Gendt 
Torenlaan 14   
Gendt
• Arjan Binnenkade, Marion Heijkers 

en Truus Verwielen

PLUK - Pluktuin Haalderen 
Oudewei 2 
6685 MC Haalderen
• Corrie Holweg, Bettie Slippens, 

Carien Soeteman, Marijke Visser en 
Anne Kool 

• Marion Steur – optreden op 
zaterdag 10 september om 14.30 uur

Galerie de Hoge Eest 
De Plak 29 
6681 DP Bemmel
• Niek v.d. Looi, Ben en Gerda Berns 

en Ineke Ott

Theaterkerk 
Markt  
6681 AE Bemmel
• Connie Diepstraten, Niek v.d. Looi 

en Rita Oostendorp en andere 
Lingewaardse kunstenaars.

NB. Gewijzigde openingstijden - 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur en 
zondag van 10.00 – 13.00 uur.

PKN kerk Ressen 
Kerkenhofstraat 3   
Ressen
• Gerard Neijenhuis en Nienke Faber 

Tijdelijke expositieruimtes 10 en 11 september
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ZUIDOEVER

KunstenKnooppunt  
Atelier Rigtering  
Zalmstraat 22 
6566 CD  Millingen a/d Rijn
• Marjolijn Rigtering, Andrea  

Hofsteede , Aris Engel, Hestia 
Heijkoop,  Nicoline Hendriks, Katja 
Maas, Kees van Eekelen en cursisten 
Marjolijn Rigtering

• Marion Steur – optreden op 
zaterdag 10 september om 12.00 uur

Brandweerkazerne Millingen 
Heerbaan 65 
6566 EE Millingen a/d Rijn
• Wilma van der Veen, Nick Cillessen 

en Dominique Ebbeng

Kulturhus Kekerdom  
Schoolstraat 7 
6579 AN Kekerdom
• Diverse regionale kunstenaars
• Marion Steur – optreden op 

zaterdag 10 september om 13.15 uur

Atelier Yolba Smit 
Kerkplein 12 
6578 AN Leuth
• Yolba Smit en Liesbeth Geenen 

Tijdelijke expositieruimte  
Doro Krol  
Persingensestraat 4 
6575JB Ooij
• Doro Krol

Tijdelijke expositieruimte  
Hilleke van Gils 
Kerkdijk 44 
6577 JL Erlecom
• Hilleke van Gils

Atelier ‘Weids’ 
Struikenweg 5 
6577 JJ Erlecom
• Lizette van den Brink met Creatieve 

Broedplaats kinderactiviteiten

De adressen van de eigen ateliers  
staan op de eigen pagina van de 
kunstenaars in deze Kunsteditie.

Tijdelijke expositieruimtes 10 en 11 september
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Naast de organisatie van de 
jaarlijkse kunst- en cultuur-route, 
‘Ode aan de Gelderse Poort’, 
organiseert het Kunstcollectief 
diverse activiteiten om de verbinding 
en samenwerking  tussen de 
kunstenaars te versterken.

Gedurende het jaar worden er 
Inspiratiebijeenkomsten, Kunstcafés, 
een Pop-Up verkoopexpositie, een 
‘Kunstenaar van de maand’ met een 
publicatie op de website en Atelier-
bezoekdagen  georganiseerd. Deze 
laatste speciaal voor collega’s binnen 
het Kunstcollectief Gelderse Poort.

Het Kunstcollectief stimuleert 
onderlinge samenwerkingsprojecten. 
Een aantal voorbeelden:
 - een glazenier, die het werk van een 
kunstschilder uitvoert in glas.

 - een grafisch vormgever die een 
bundel van een dichter illustreert.

 - een schrijver, die in samenwerking 
met het Kunstcollectief en een 
muzikant een nieuw uitgekomen 
boek presenteert voor publiek.

 - een senior kunstenaar die de 
samenwerking aangaat met een 
pas afgestudeerde student van de 
kunstacademie, om op gelijkwaardige 
basis samen een project vorm te 
geven . 

Er zijn lijntjes uitgeworpen om meer 
jonge kunstenaars te betrekken bij het 
Kunstcollectief.

Samenwerking met andere 
groeperingen in de Gelderse 
Poort  wordt gezocht, zoals met de 
horeca, organisatie van de jaarlijkse 
Monumentendag, cultuurinstellingen, 
scholen en natuurmonumenten.  

Elke kunstenaar of performer  heeft 
geïnteresseerd publiek nodig.  Om 
dit te bereiken wordt intensief 
gebruik gemaakt van de sociale media, 
publicaties en pr-campagnes en de 
eigen website:  
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl

Het bestuur dankt iedereen die kennis, 
aandacht, energie, tijd en enthousiasme 
geeft aan ons Kunstcollectief.  Zij allen 
zijn de drijfveren achter de activiteiten 
die het Kunstcollectief bedenkt en 
organiseert, met als hoogtepunt het 
niet te missen jaarlijkse evenement 
‘Ode aan de Gelderse Poort’ in het 2e 
weekend van september. 
Wij wensen U een plezierig 
verrassende tocht langs de drie 
uitgezette kunst/cultuurroutes, waar 
U op 10 en 11 september kunt 
genieten van verschillende disciplines 
binnen de  beeldende kunsten, 
van gesprekken met kunstenaars, 
voordrachten van dichters  en 
schrijvers, muziekuitvoeringen en 
workshops, maar vooral ook van het 
rijke natuurschoon in de polders van 
de Gelderse Poort.

Namens het bestuur van de Stichting 
KCN 3 Oevers:

Marjolijn Rigtering: voorzitter
Conny Koster: secretaris
Rita Oostendorp: penningmeester

De adressen van de eigen ateliers  
staan op de eigen pagina van de 
kunstenaars in deze Kunsteditie.
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www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl






