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Bezoek onze winkel in het hart
van het schilderachtige Doesburg

www.kunstburg.nl
Kerkstraat 19, Doesburg
Tel: 0313-438799
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Gastvrij onthaal door verrassende
kunstenaars in een van de mooiste
regio’s van het land
De kunst4daagse in de gemeente Bronckhorst belooft ook in 2019,
voor de dertiende keer alweer, u te laten kennismaken met een
grote verscheidenheid aan kunst. Tientallen kunstenaars, ateliers
en galeries - langs 5 mooie daartoe uitgezette fietsroutes door
het prachtige cultuurlandschap van onze gemeente - houden
open huis. Gedurende 4 dagen kunt u kennis maken met een rijk
palet aan beeldende kunst, verspreid over karakteristieke dorpen,
buurtschappen en buitengebied.

vindt u een overzichtskaart en kaarten van de afzonderlijke
fietsroutes. Een waarschuwing is hier op zijn plaats voor
bezoekers die met de auto gaan. De fietsroutes gaan soms over
onverharde wegen en wegen die voor autoverkeer zijn afgesloten.
De routes zijn met de fiets goed te doen en bedragen gemiddeld
tussen de 25 en de 30 kilometer. Onderweg zijn er genoeg
gelegenheden voor een kop koffie met gebak of een lunch.
Vier dagen kunst, cultuur, gastvrijheid, kleinschaligheid en
landschappelijk schoon. De kunst4daagse 2019 start op
Hemelvaartsdag 30 mei en eindigt op zondag 2 juni. U bent
gedurende die dagen, tussen 10.00 en 17.00 uur, van harte
welkom bij alle deelnemers. Er valt veel te genieten, veel moois
te zien en wie weet is de tijd rijp om een mooi kunstwerk aan te
schaffen.
Werkgroep Kunst4daagse Bronckhorst
Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek

De charme van de kunst4daagse is de laagdrempeligheid door
een mix van amateur- en professionele kunstenaars, die garant
staan voor een grote variatie in aanbod van bereikbare en
betaalbare kunst. Laat u verrassen door de liefde en bezieling van
de kunstenaars en de zeggingskracht van hun werk. Weet u nog
niet of kunst iets voor u is, bent u benieuwd wat onze gemeente
aan kunst te bieden heeft of bent u op zoek naar een verrijkend
cadeau voor uzelf of anderen, dan is de kunst4daagse dé
gelegenheid kennis te maken met soms verrassende vormen van
kunst. Intussen geniet u van het prachtige cultuurlandschap in een
uitnodigende omgeving. U stapt af en toe even af en loopt gewoon
naar binnen bij de kunstenaars die u gastvrij zullen ontvangen en
graag met u in gesprek gaan over hun werk.
In deze gids, welke in heel Bronckhorst met het huis-aan-huis
blad Contact thuis is bezorgd, vindt u een overzicht van alle
deelnemende kunstenaars en een eerste impressie van hun werk.
De index verwijst naar de nummering waaronder u de kunstenaars
in deze brochure kunt vinden. In het midden van deze gids

colofon
De kunst4daagse Bronckhorst is een initiatief van
de werkgroep kunst4daagse, uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van Stichting het WEB,
kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek.
Werkgroep Kunst4daagse Bronckhorst
Han van Oosterbos: coördinator en pr
Hans Hayen: webmaster, contact drukker
Hilda Nijman: secretariaat, coördinator fietsroutes,
Luc Bakker: Webmaster, sociale media
Sigrid Verbruggen: vormgeving en eindredactie brochure
Anneke Groot Roessink: advertentie acquisitie, sponsoring
De werkgroep is dank verschuldigd aan
Floris Hazemeijer: fotografie
Marinus Nijman: fietsroutes
Uitgave en copyright:
Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek
penningmeester; Han van Oosterbos
www.hetwebdoetinchem.nl

Hoofdsponsor
Kunstburg, specialist in teken- en schildersmaterialen
www.kunstburg.nl
Website: www.kunst4daagsebronckhorst.nl
Facebook: Kunst Vier Daagse Bronckhorst
Twitter: kunst4d Bronckhorst
Vormgeving en realisatie
Achterhoek Nieuws b.v.
Oplage: 25.000 exemplaren
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever
is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk het gevolg zou kunnen
zijn van verkeerde gegevens.
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Horeca in de
Kunstroute

A

De Groes
Stationsstraat 2, 7021 CK Zelhem
(0314) 62 20 44

B

Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
(0575) 55 15 19

De plekken lenen zich bij uitstek voor een kop koffie,
een lunch of een diner(tje) aan het eind. Vaak vindt
u er parkeergelegenheid zodat u ter plaatse ook een
start- of een eindpunt kunt inplannen.

C

Restaurant de Gouden Karper
Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo
(0314) 38 12 14

Wij bevelen deze gelegenheden van harte bij u aan.
Een advertentie van deze locaties vindt u elders in
deze brochure.

D

De Olde Schole
Rijksweg 88, 6998 AK Laag-Keppel
(0314) 38 00 50

E

De Klevenhorst
Van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo
06-39208278

F

Jansen & Jansen
Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo
(0575) 461478

Ook dit jaar hebben we voor u in de Kunstroutes enkele horecaondernemingen op kunnen nemen. U vindt
deze gelegenheden met een pictogram en een letter
vermeld in de route. Hieronder worden zij met naam,
adres en telefoonnummer genoemd.

Heerlijke Kunstlunch voor € 12,50 p.p.
Vegetarisch of vlees twaalf uurtje met koffie, thee, melk of frisdrank
Dorpsstraat 9 - 6999 AA - Hummelo - 0314-381214
www.degoudenkarperhummelo.nl
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Legenda
Beeldentuin
Horeca drinken		
Horeca eten			
Sier-/ landschapstuin
Boerderij-streekproducten
verkrijgbaar
Monument/
historische waarde
A Horeca in de kunstroute
G

De Boerderij Zelhem
•
•
•
•

Meeneweg 4, 7021 HN Zelhem
0314-623286
info@deboerderijzelhem.nl
www.deboerderijzelhem.nl

Bij Stichting de Boerderij, landelijk
gelegen aan de rand Zelhem, exposeren
alle cursisten. Overzicht van alle
teken- en schilderwerk, beeldhouwen,
houtsnijwerk, wol spinnen en vilten,
kantklos en quilten, boekbinden en
werken met wilgentenen. Gezellig terras
met uitzicht op de tuinen.

Galerie de Burgerij

2
Hans Hayen

Fotoclub BLIK

• JonatHanS kunstatelier
Troelstrastraat 15, 7021 AL Zelhem
06-58963347
• pelgrim-jonathans@hotmail.com
• jonathans.jimdo.com

• Restaurant ‘De Heeren van Wolfersveen’
Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem

Hans Hayen, alias JonatHanS, schildert
met acryl sfeervolle abstract magische
werelden. Realistische elementen,
waaronder de bol, zorgen voor
herkenning in de magische abstractie.
In de bol vindt u verschillende facetten
van de kunstenaar terug, waaronder
zijn architectuur achtergrond en
spirituele zoektocht. Ontdek het in een
ongedwongen sfeer. Koffie, thee en fris
staan voor u klaar. Wees welkom!

1

Ruim 14 jaar geleden ontmoetten de
leden elkaar bij een verdiepingscursus
‘Fotografie’ op De Gruitpoort. Sindsdien
inspireren ze elkaar en bespreken samen
maandelijks het thematische werk. De
thema’s van deze expositie zijn ‘Patronen’
en ‘Tijd’.

3
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Vera van Loon & Latente Talenten,
Stichting voor amateurkunst
•
•
•
•

Dwarsdijk 8, 7025 CR Halle
06-51077915
vera@latentetalenten.nl
www.latentetalenten.nl

Vera van Loon schildert abstrakt met
olieverf, ze nodigt de kijker uit om haar
werk te ondergaan zoals men de natuur

kan ondergaan, teruggebracht tot de
kern van stil beleven. In het atelier op de
deel geeft ze les aan Latente Talenten,
amateurkunstenaars met kwaliteit.
Iedereen is vrij om onderwerp, materiaal
en techniek te kiezen. Sommigen
bereiken hier een heel hoog,
bijna professioneel niveau.

4

Julia de Bont-Joosen
• Heidehuus Halle
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle
• 0314-849611 / 06-12134133
• juliajoosen@gmail.com
• www.juliajoosen.nl
Ik werk bij voorkeur met thema’s en
benader deze steeds op verschillende
manieren. Dat maakt mijn schilderijen
divers.

5a
José Sanders
• Heidehuus Halle
Halle-Heidestraat 22, 7025 CL Halle
• 06-48491756
• josesanders@live.nl
• josesanders.nl
José Sanders tekent en schildert vanaf
1988. Ze begon met tekenen van
stillevens en volgde cursussen bij diverse
kunstenaars. Sinds 2004 werkt ze vooral
met acrylverf en volgt ze les bij Julia de
Bont-Joosen. José haalt haar inspiratie
uit de natuur o.a. bloemen, bomen en
landschappen. Julia heeft haar geleerd
de grenzen van het ‘realistische’ op te
zoeken en ‘losser’ te gaan werken.

Tineke den Burger
• Heidehuus Halle
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle
• 06-52186814
• tinekedenburger@gmail.com
Ik maak over het algemeen abstracte
schilderijen.

5b

5c

Dinni Getz van Zelst
• Heidehuus Halle
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle
• +49 02828-600
• dinnigvz@t-online.de
Sinds 1999 volg ik schilderlessen bij de
akademie De Liemers en verschillende
kunstenaars. Vanaf 2004 heb ik les van
kunstenares Julia Joosen, zij leerde mij
vooral abstract werken. Het combineren
van de goede kleuren, evenwicht in
de composities en spanning, vind ik
geweldig waar hopelijk geen einde aan
zal komen.

5d

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

vernie
websuitwde
e

www.g

arvo.n

voer naar mijn hart

l

Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur

Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc. Ook klein verpakking van 1-5 kg.’

Garvo bv Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Eten & Drinken

Koffie en Cappuccino

Lunch & Diner Friet - Snacks

Eten*Afhalen

Eten*Afhalen Eten & Drinken

macchiato - Thee

Menu’s / oerfriet / Burgers

IJs - Milkshake

Lunch & Diner Friet - Snacks
Terras @ WiFi

Thee Menu’s / oerfriet / Burgers

Rijksweg 88 Laag-Keppel
0314 380050

Terras @ WiFi

Koffie en Cappuccino

IJs - Milkshake

Salades en Broodjes

oerfriet / Burgers
Terras @ WiFi

IJs - Milkshake

Lunch & Diner

latte macchiato - Thee

Salades en Broodjes

Eten & Drinken

Eten & Drinken

Menu’s /

Eten*Afhalen

latte

Koffie en Cappuccino

Salades en Broodjes

latte macchiato -

Koffie en Cappuccino IJs - Milkshake

Alle dagen geopend 1200u - 2100u
www.deoldeschole.nl
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Erna Eenink
• Tulnersweg 1a, 7025 DC Halle
• 06-40222244
• ernaeenink62@gmail.com
Sinds 6 jaar schildert Erna voornamelijk
met acrylverf. Ze schildert zeer
uiteenlopende onderwerpen van fijne
techniek tot grof abstract werk. Ze
exposeert in en om haar huis. Kom een
kijkje nemen, je bent welkom.

Sigrid Verbruggen
• Atelier Lichtstreken
Halsedijk 13, 7025 DA Halle-Heide
• 06-57082258
• www.lichtstreken.nl
Welkom! Op deze prachtige locatie vind
u het atelier van Sigrid. Haar werk is zeer
kleurrijk en uit vele lagen opgebouwd,
zowel in verf als symboliek. Ontdek de
vogels die ze realistische weergeeft in
een surrealistische wereld. Dit jaar zal
ze elke dag een techniek uitleggen die
ze ook in haar werk gebruikt. Leerzaam
terwijl u lekker geniet van een kopje
koffie. Kom, en laat u inspireren!

7

Ria Boenink
• Tulnersweg 1a, 7025 DC Halle
• 06-23796242
• dekleermaker@planet.nl
De meeste steensoorten waar Ria
mee werkt zijn speksteen,gala stone
en albast. Sinds kort maakt ze ook
beelden van keramiek,als je haar werk
wilt bewonderen dan ben je van harte
welkom.

6

8
Beeldend kunstenaar
Edith Madou
• Dorpshuis De Korenaar
Dorpsstraat 85, 7025 AC Halle
• 06-53447237
• info@edithmadou.nl
• www.edithmadou.nl

Marjan van Schaik Glasatelier Breekbaar

Keramiek is echt mijn ding. Mijn beelden
zijn humoristisch en afgeleid van de
werkelijkheid. Het nostalgische en
gezellige leven van alledag, water,
boten en vis inspireren mij. In 1992
ben ik afgestudeerd aan de Academie
voor beeldende kunsten in Maastricht.
Ik exposeer mijn werk in binnen en
buitenland en maak ook werk in opdracht.

9b

• Dorpshuis De Korenaar
Dorpsstraat 85, 7025 AC Halle
• 06-25423776
• glasatelierbreekbaar@gmail.com
• www.glasatelierbreekbaar.nl
Marjan van Schaik werkt al jaren met
glas. Kleurrijk en abstract, dit zijn de
meest kenmerkende aspecten van haar
werk. Haar grote passie is het blijven
experimenteren met nieuwe technieken
waarbij het glas altijd centraal
staat.
a

9

Karin Wensink
• Pluimersdijk 43, 7025 EX Halle
• 0314-645153
• wensink.verstege@kpnmail.nl
Als je kind overlijdt, staat je wereld
op zijn kop. Karin Wensink weigert te
verdrinken in haar verdriet. Als een
ode aan haar ondernemende positieve
dochter, exposeert ze nu voor het eerst
met foto’s rond haar graf en betreedt
ze het podium om haar gedichten
ten gehore te brengen. In de foto’s en
gedichten verbeeldt Karin de zwaarte,
maar probeert ook door de zwaarte heen
het licht aan te raken.

10
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Pam Hessels
• Turfweg 29, 7021 JN Zelhem
• 06-55116422
• pamhessels@hotmail.com		
Pam Hessels schildert vanuit haar hart,
waarmee ze de emotie onderstreept
die haar landschappen in zich dragen.
De schilderijen zijn voornamelijk
uitgevoerd in olieverf. Daarnaast schrijft
en componeert ze teksten variërend
van luchtig tot intens persoonlijk. Pam
exposeert dit jaar samen met Carolien
Harteveld en Cees Roorda op locatie
Turfweg 29 te Zelhem.

Carolien Harteveld
•
•
•
•

Turfweg 29, 7021JN Zelhem
06-12888430
info@carolien-harteveld-art.nl
www.carolien-harteveld-art.nl

Op het erf van haar woonboerderij
exposeert Carolien Harteveld, dit jaar
samen met Pam Hessels en Cees
Roorda, haar schilderijen van boerderijen huisdieren en landschapjes. Haar
schilderijen zijn een weerspiegeling van
de schoonheid, het pure en de emotie
die zij ervaart bij de dieren en de natuur.
Zij weet bij uitstek het karakter van het
dier in haar werk te vangen.

11b

Cees Roorda
•
•
•
•

Turfweg 29, 7021 JN Zelhem
0313-476434
roorda@kpnplanet.nl
www.ceesroorda.nl

Het werk van Cees Roorda,
professioneel kunstenaar sinds 1973
en schilder van wildlife Art, wordt
gekenmerkt door zijn oog voor detail.
Hij toont de dieren in hun natuurlijke
omgeving. Roorda’s uitzonderlijk talent
stelt hem in staat elk haartje en veertje
‘voelbaar’ en levensecht te schilderen.
Cees exposeert dit jaar samen met
Carolien Harteveld en Pam Hessels op
locatie Turfweg 29 te Zelhem.

11a

11c
Roelof van Gijssel
• De Heurne 38, 7255 CL Hengelo
• 0575-462135
• vangijssel38@kpnmail.nl		

Ludewien Zweerus
•
•
•
•

Ruurloseweg 17d, 7255 DE Hengelo
06-41734301
lzweerus@hotmail.com
www.lochemsekunstfactor.nl/kunst-van/25

Geboren te Amsterdam. Enige jaren
academie voor beeldende kunsten
te Den Haag en de lerarenopleiding
Beeldende Vorming te Amersfoort
(Artibus Utrecht). Naast werken in
eigen atelier heb ik diverse teken- en
schildercursussen gegeven. Sedert
2 jaar woonachtig te Zutphen en een
atelier te Hengelo (Gld). Schildert met
Acrylverf. Kleurrijk, meestal abstract
geometrisch. Kleuren, vormen en lijnen
zijn beeldbepalend. Gewerkt wordt
op linnen, panelen en papier, in
diverse formaten.

12

Mijn naam is Roelof van Gijssel. 10 jaar
geleden begonnen met schilderles te
nemen: olieverf schilderen bij Ewald
Sorbi in Zetten. 4 jaar heb ik daar les
gehad in de techniek van het olieverf
schilderen: Laag over laag en nat in nat.
Het is een ontdekkingsreis: De ene keer
word ik geïnspireerd door muziek, dan
weer door de natuur (vogels,
bloemen en landschappen).
a

13

Paulien GasselingSmeenk
• De Heurne 38, 7255 CL Hengelo
• 0575-461368
• p.gasselingsmeenk@outlook.com
Na 15 jaar geaquarelleerd te hebben,
heb ik na een bezoek aan het atelier van
Marian Merk, waar zij het Oude Ambacht
doceerde, mij bij haar voor schilderles
aangemeld. In 2002 ben ik met veel
plezier aan een nieuwe techniek en
uitdaging begonnen: het schilderen van
stillevens met olieverf.

13b
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Wim Bovenlander
• Tramstraat 9, 7255 XB Hengelo
• 06-51063087
• wim.bovenlander@mac.com
Mijn schilderijen zijn kleurrijk en vrolijk
om te zien. Benieuwd? Kom en geniet.

Mar Bovenlander

Artpainter

• ‘t Keerpunt
Tramstraat 9, 7255 XB Hengelo
• 06-46426573
• marbovenlander@gmail.com

•
•
•
•

14a

Waar vroeger de stoomtram keerde in de
Tramstraat, schildert Mar haar meestal
realistische schilderijen met olie of
acryl. Schilderen is haar hobby, gezond
evenwicht voor de waan van alledag.
Nieuwsgierig? Kom gauw kijken in haar
prachtig ingerichte tuin.

Rozenstraat 1, 7255 XS Hengelo
06-10010871
joanne@artpainter.nl
www.artpainter.nl

In het dagelijks leven maak ik
muurschilderingen paneelschilderingen
en schilderijen (in opdracht) in
acrylverf. De schilderijen maak ik
ook wel in olieverf. Mijn onderwerpen
zijn voornamelijk kleurrijk en hyper
realistisch. Mijn werk is zowel heel
groot als op kleine paneeltjes. Naast
het schilderen maak ik ook keramiek
dametjes.

14a
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Annelies Wolbrink
• JEA-ART
Waarleskamp 15, 7255 WE Hengelo
• 06-20511960
• a.wolbrink@kpnplanet.nl
• www.jea-art.nl
Annelies maakt beelden waarvoor
ze een geheel eigen stijl heeft
ontwikkeld. Door te experimenteren
met verschillende componenten heeft
ze een klei samengesteld waarmee
haar beelden tot stand komen. Zij
gebruikt vooral de mens als grootste
inspiratiebron en geeft daarmee vorm
aan ideeën die haar pad kruisen of die
haar te binnen schieten.

Jolanda Arntz
•
•
•
•

Waarleskamp 6, 7255 WG Hengelo
06-19981200
jolandaenbertie@hotmail.com
www.facebook.com/artbyjolanda

Jolanda werkt met acryl en paletmes
op steigerhout of doek, veelal in
meerdere lagen opgezet. Mens en
dier, abstract of wat meer realistischer.
Haar onderwerpen zijn zeer divers
en verrassen je steeds door nieuwe
technieken en kleur gebruik. Neem alvast
een kijkje op haar Facebook pagina.

16

17

eddie d
• Gompertsdijk 3, 7255 PM Hengelo
• d@eddied.nu
• www.eddied.nu
Van stillevens tot gedichten,
internationaal niet geheel onbekend
videokunstenaar eddie d schroomt niet
deze kunstcategorieën toe te passen in
zijn videowerken. Hierbij zijn zijn gevoel
voor ritme en humor altijd nadrukkelijk
aanwezig. In zijn videogedichten laat d
‘talking heads’ opgenomen van tv, zich
ritmisch en muzikaal uiten. De stillevens
blijken toch onverwacht te bewegen en
geluid te maken.
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De Klevenhorst presenteert:

Kunst4daagse Bronckhorst route
met Huifwagen
Hummelo - Keppel - Drempt

Programma

• Hemelvaartsdag 30-5-2019 en 31-5-2019
• aanvang 10:00 ontvangst met koﬃe en appeltaart
• parkeer gelegenheid aanwezig
• vertrek kunst route 10:30
• wij zorgen voor lunchpakket onderweg
• circa 18:00 terug op de Klevenhorst
Prijs voor deze dag € 35,- p.p. U kunt deze dag naar wens tegen meerprijs
ad € 22,50 afsluiten met een overheerlijk koud en warm buﬀet. Reserveren
via info@deklevenhorst.nl of tel.: 06-39208278.

www.deklevenhorst.nl | info@deklevenhorst.nl | Van Heeckerenweg 13 | 6999 AE Hummelo | tel: 06-39208278
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Annemarie Hakvoort
•
•
•
•

Varsselseweg 41a, 7255 NR Hengelo
06-52136524
annemariehakvoort@me.com
www.annemariehakvoort.nl

Zinderende zon, een groep runderen
badend in de Vecht. Sferisch en verstild.
Dat is kenmerkend voor de schilderijen
van Annemarie Hakvoort. Met acryl en
olieverf weet Annemarie elk schilderij
een eigen sfeer te geven. Naast
landschappen is er ook abstract werk te
zien.

o.a. Lony Wing
• Galery ‘Lombok’
Sarinkdijk 3, 7255 MS Hengelo
• 06-12265666
• inmama@live.nl

Marianne
van Zadelhoff
• Varsselseweg 41a, 7255 NR Hengelo
• 06-46025174
• mariannvz@outlook.com

Lony Wing was een zeer talentvolle
Balinese kunstschilder, die
internationaal furore maakt met zijn
opvallende, kleurrijke werken. Hij
werd in 1976 geboren in Oost-Java
en volgde in Bandung in West-Java
een lange, traditionele Indonesische
schildersopleiding. Hij leerde er elk
aspect van de schilderkunst beheersen.

20a
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Een aantal jaren nadat ik gestart ben
met tekenen en schilderen ben ik door
Annemarie Hakfoort gevraagd om een
wand te vullen met mijn werk. Ik wil haar
bij deze bedanken voor deze spannende
uitdaging gedurende de kunst4daagse.
Mijn werken zijn zeer afwisselend en de
focus voor het realisme kun je duidelijk
terug vinden in mijn werk.

20b
Jos en Elly Heerink
• Pottenbakkerij Jos Heerink en
boerderijtuin Elly Heerink
• Neuzendijk 5, 7021 LS Velswijk
• 0314-641662
• e.j.heerink@hetnet.nl
• Josheerink.nl

Ellen Bakker Colorsofellen
•
•
•
•

Roessinkweg 26, 7255 PC Hengelo
06-53402796
info@colorsofellen.com
www.colorsofellen.com

De stoffen van Ellen zijn handbeschilderd
of digitaal ontworpen en geprint. De
collectie bestaat uit producten voor
interieur en om te dragen. Haar werk
kenmerkt zich door een combinatie van
grafische patronen, transparantie en
bijzondere kleurstellingen. Ellen geeft
workshops zijde schilderen en zal dit
tijdens de kunst-4-daagse demonstreren.
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Vanaf 1988 is Jos als hobbyist bezig
met klei, de technieken en de objecten
veranderen door de jaren heen. Door
het RAKU stoken van aardewerk worden
de kleuren van de eindproducten steeds
verrassender. Daarnaast kunnen wij
de voorwerpen in onze tuin, die deze
dagen ook geopend is in een natuurlijke
omgeving exposeren. Ook kunt u er
enkele door Elly beschilderde oude
pallets aantreffen.
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Ria Kooistra Paintings
• Wijngaard Um d’n Olden Smid
Keijenborgseweg 31, 7021 LW Velswijk
• www.riakooistra.nl
Kleurrijke schilderijen, een mix tussen
realistisch en abstract werk met meestal
vrouwen en landschappen als thema
zijn de belangrijkste kenmerken van
mijn werk. Dik opgebrachte lagen verf
wisselen zich af met bijna schrale
plekken. Het resultaat beweegt zich
meestal op de grens van realisme en
figuratief en heeft vaak een wat mystieke
uitstraling.

23a
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Schreibeld
• Wijngaard um dn Olden Smid
Keijenborgseweg 31, 7021 LW Velswijk
• 06-38445547
• ernapeters@hotmail.com		
Dit schilderij behoort bij een drieluik wat
Erna “Heraldiek ten ruste” noemt. De
laatste hand legt zij momenteel aan de
rode adelaar. Erna schildert met olieverf
op linnen of MDF en gebruikt de techniek
van de oude meesters. Laag over laag
en zo transparant mogelijk.

Liesbeth Romeijn
•
•
•
•

Hanny Mulderij
• Wijngaard um dn Olden Smid
Keijenborgseweg 31, 7021 LW Velswijk

23c

Hanny Mulderij Rensen schildert al
vele jaren. Hanny kent verschillende
technieken. Ze heeft les gehad van
Joke Brussen en Marian Merk. Portret
schilderen heeft ze geleerd bij Geertje
Staring. Hanny schildert landschappen,
stillevens en portretten.

Remmelinkdijk 1a, 7256 KW Keijenborg
06-12460764
liesbeth.romeijn@planet.nl
www.liesbethromeijn.nl

Liesbeth Romeijn is 25 jaar beeldend
kunstenaar en pas verhuisd naar de
Achterhoek. Nu voor het eerst deelnemer
aan de kunst4daagse. Bij haar staat
ambachtelijkheid in dienst van de
verbeelding, of ze nu portretten maakt in
olieverf, vrij werk, grafiek of gemengde
techniek op papier. Kom vooral kijken in
haar tijdelijke expositieruimte en laat je
verassen door de diversiteit.
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Rowena Peters
• Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
• Rowena: 06-20857588
• Rotonde: 0575-551519
• info@rowenapeters.nl
• www.rowenapeters.nl
Rowena Peters - kunstenaar en docent
beeldende kunst en vormgeving
in opleiding - geeft u tijdens de
kunst4aagse een kijkje in haar
ontwikkeling en stelt o.a. haar video
installatie ‘Tijd van je leven’ en 2D-werk
tentoon. Het belangrijkste thema in haar
werk is de liefde voor mens en dier.
Ditmaal staat het leven centraal. De
Rotonde serveert een kunstmenu
inclusief een kunstpresentje.

Marian Merk
• Van Sinckel
Dorpsstraat 15b, 7251 BA Vorden
• 06-40569937
• info@vansinckel.nl
• www.schildercursus-achterhoek.nl
Marian Merk is kunstenares sinds ze in
1975 de kunstacademie in Enschede
bezocht, waar ze lessen volgde van
Philip Kouwen. Later schilderde ze
portret en figuur in aquarel. Cornelis le
Mair bracht haar weer terug naar het
vrije werk. Tijdens zijn Master Classes
leerde ze de techniek van het traditioneel
ambachtelijk schilderen van stillevens
in olieverf. Daarnaast schildert ze ook
landschappen.
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Ada’s Quilts
• De Voornekamp 28, 7251VL Vorden
• 06-22434402
• adakalteren@gmail.com
Ada is altijd gecharmeerd geweest van
stoffen en kleuren. Toen ze eenmaal de
hobby van het quilten had ontdekt werd
het onrustig in haar hoofd. De drang om
steeds nieuwe quilts te maken is groot!
Altijd probeert ze evenwicht te zoeken in
kleur en lijnenspel.

27

KUNST4daagseBronckhorst
GRAFISLAVA
Constance Visser
& Henk van der Ven
• Het Klavier
Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
• 06-23034222
• rita@het-klavier.nl
• www.het-klavier.nl
De kunstenaars Constance Visser en
Henk van der Ven zijn in 1999 gaan
samenwerken. Zij maken grafiek en
kunstenaarsboeken. De technieken die
in hun grafiek gebruikt worden zijn de
hoogdruk en het sjabloneren. Hun werk
kenmerkt zich door gelaagdheid, zowel
in kleur als in vorm. Zij signeren deze
werken gezamenlijk, omdat zij
gelijktijdig aan hetzelfde beeld
werken.

Ruth Maatman
• Beeldhouwatelier Joostink
Joostinkweg 2, 7251 HK Vorden
• 06-52364849
• ruth.maatman@kpnmail.nl
• www.beeldhouwatelier-joostink.nl

30

Beeldhouwatelier Joostink is gevestigd
in een oude Gelderse boerderij. Het ligt
prachtig net even buiten het dorp Vorden.
Hier presenteert Ruth Maatman
haar monumentale beelden in
opaal, springsteen en albast. In de
zomermaanden van mei tot en met
oktober 2019 geeft ze op deze locatie
workshops beeldhouwen voor
beginners en gevorderden.
Werken aan een eigen
sculptuur op het platteland.
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Beeldhouwerscollectief
Doetinchem
• Wijngoed Kranenburg
Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
• 0575-556994 (Wijngoed Kranenburg)
0314-332700 (Beeldhouwerscollectief)
• aj.overmars@hetnet.nl
• beeldhouwerscollectiefdoetinchem.nl

Irma Wassing
• Larenseweg 4, 7251 JL Vorden
• 0575-551065 of 06-34112795
• iwart68@gmail.com		
Mijn passie is realistisch fijnschilderen
in olieverf. Ik schilder voornamelijk
dieren en portretten, maar ook een
enkel landschap en stilleven ontbreken
niet. Een schilderij gaat voor mij pas
spreken als ik er mijn gevoel in kwijt kan.
Inspiratie haal ik uit mijn omgeving of
komt vanzelf op mijn pad. De liefde voor
het levensechte werk blijft mij steeds
weer uitdagen.
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Het Beeldhouwerscollectief Doetinchem
is een groep van zo’n 30 enthousiaste
kunstenaars die beelden maken uit hout.
We laten ons leiden door de vorm en
structuur van het hout, dat direct uit de
natuur komt. Er worden zowel abstracte
als figuratieve beelden gemaakt; de
resultaten zijn heel divers en
verrassend, zoals u zult zien.
a
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Achterhoekse Landart
Groep
• Wijngoed Kranenburg
Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
• 0575-556994
• info@wijngoedkranenburg.nl
• www.facebook.com/AnnieDorus
Als Achterhoekse Landart groep
hebben we de afgelopen weken een
groepsproject gerealiseerd op het
Wijngoed Kranenburg. Een Landart
object waarmee we een verandering
teweegbrengen in het bestaande
landschap van het wijngoed. Land art
is een stroming in de beeldende kunst,
ontstaan in de jaren 60 van de 20e
eeuw, waarbij kunstenaars ingrijpende,
kunstzinnige, ingrepen aanbrengen
in een landschap.

Annie Rietman
• Wijngoed Kranenburg
Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
• 0314-341179 / 06-42681223
• annierietman@online.nl
• www.facebook.com/AnnieDorus
Annie schildert en boetseert, ik
werk graag met aquarel en acryl
waterverf. Voorkeur gaat naar bloemen,
landschapen, eindelijk schilder ik
wat zo in mijn gedachten komt. Mijn
boetseerwerk ontstaat vaak door wat er
om me heen gebeurt . Zo ontstaan er
beelden en objecten.
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De Deldense Joffers
en Jonkers
• GaleRia
Spiekerweg 4, 7251 RA Vorden
• 06-21637044
• riamaalderink@gmail.com

Remmelt Wassens
• Camping Warnstee
Lankhorsterstraat 34, 7234 ST Wichmond
• 06-30634192
• r.wassens@planet.nl		
Remmelt vindt het leuk om mee te
doen aan de kunstvierdaagse. Hij komt
uit Ommen en staat al enkele jaren op
de camping Warnstee in Wichmond.
Remmelt heeft niet een specifieke stijl,
hij probeert meestal wel een kleurrijk
schilderij te maken. Hij gebruikt ook extra
toegevoegde materialen voor speciale
effecten.
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Realistisch, abstract schilderen,
acrylgieten, pottenbakken, of sieraden
maken. Niets is ons vreemd. Ons
collectief is ontstaan uit een oproep
van een nieuwe bewoner in de straat.
Inmiddels bestaan wij al 15 jaar en is
de groep uitgegroeid tot meer dan 10
serieuze Schilders en Schilderessen uit
de hele omgeving. Ook pottenbakken,
haken en sieraden maken wordt bij ons
gedaan. Zo is een zeer mooie collectie
aan werken ontstaan welke wij graag
presenteren aan het publiek.
Wij zijn: Annet Horsting, Agnes Takken,
Gerda Wisselink, Marietje Siemens,
Wilma de Groot, Hennie Zilvold, Ina
Bijenhof, Theet van Oosterbos, Els
Berentsen, Nel Meijer, Trees Enzerink,
Frans Berentsen en Ria Maalderink”
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Irene van Leeuwen
• Atelier ‘2Blauwe Matrozen’
J.D. Pennekampweg 26, 6999 CJ Hummelo
• 06-40933123
• irene.vanleeuwen@upcmail.nl
• www.2blauwematrozen.nl
Atelier 2 Blauwe Matrozen is een
portretatelier in de ruimste zin van het
woord. Irene van Leeuwen schildert in
krijtachtige tinten realistische portretten:
volwassenen, kinderen, dieren,
maar ook een dorpsstraatje of een
vakantieherrinnering, alle onderwerpen
worden bezield op het doek gezet.
Haar eigen ziel vangt ze in haar project
‘worteldoeken’.

Dorien MulderijeMeulenbroek
• Cachet-art
Deldensebroekweg 15, 7251 PW Vorden
• 06-51063740
• d.mulderije@planet.nl
• www.cachet-art.nl
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Schilderen is voor mij een grote
ontdekkingsreis gebleken. Gelaagdheid,
kleur en vorm zijn elementen in mijn
werk. Doorschemerende kleurlagen,
zoeken en nog eens zoeken. Zowel
abstract, figuratief als realisme. Mag ik
het een eigen stijl noemen? Graag nodig
ik u uit om dit te beoordelen in
mijn atelier aan huis. Het wordt
tijd dat wij elkaar leren kennen!

Graat Metz
• Groot Zande
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
• graatmetz@kpnmail.nl
Kasten, tafels of stoelen uit vroeger tijden
worden door Graat verwerkt in nieuwe
meubels of gebruiksvoorwerpen die in
het huidige interieur niet misstaan en
een glimp van hun geschiedenis laten
voort leven. Komt dat zien. Graat werkt
ook in opdracht.
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Ingrid Sewpersad

36a
Anneke Groot Roessink

• Groot Zande
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
• 06-15224121
• isontwerp@tiscali.nl
• www.ingridsewpersad.nl

• Rijksweg 72, 6998 AJ Laag-Keppel
• 06-41380483
• arendine48@ziggo.nl		

Foto of schilderij? Op Groot Zande
exposeert Ingrid Sewpersad alu-prints
van het Hollands landschap. ‘De natuur
om ons heen waar we in wandelen
en fietsen, waar we ons als stadsen,
nog vrij wanen. Soms laat ik het beeld
onaangetast, soms zet ik het naar mijn
hand. Met mijn alu-prints laat ik de
beschouwer dromen. Het zijn reflecties
van wandelingen, natuur die verwijlt in
herinnering.

36b

U bent van harte welkom om een kijkje
te nemen in mijn atelier. Vormt u zelf een
oordeel over mijn, veelal, kleurrijke en
veelzijdige schilderkunst.
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Zepp Gerritsen
• Atelier Zepp Gerritsen
Rijksweg 25, 6996 AA Drempt
• 06-13572476
• fransgerritsen@zeppgerritsen.nl
• www.zeppgerritsen.nl
Kunstenaar Zepp Gerritsen drukt zich
vooral uit in het werken met glas. U
kan kunstobjecten zien van gegoten
en gefused glas. De cursisten
hebben dit jaar mooi werk
a
om te exposeren.
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FIETSROUTE ZELHEM - 30 km
Start op de Markt in het centrum van Zelhem. Op de hoek met de Stationsstraat is De Groes. Neem
de Doetinchemseweg, RA Achter de Hoven, LA Abraham Kuyperstr., RA Troelstrastr., rechts is 1
(JonatHans Kunstatelier). Troelstrastr.15

U bent bij
Horeca
1

Vervolg Troelstrastr. RA Hummeloseweg, LA Magnoliaweg, RA Hengeloseweg, ga op kruising
rechtdoor. Burg. Rijpstrastraat wordt Halseweg, LA Bielemansdijk, LA Meeneweg tot roodwit bord;
scherpe bocht LA, hier is 2 (De Boerderij).

2

Vervolg in dezelfde richting, RA fietspad (achter rood/wit bord is de Oude Spoorbaan), RA
Aaltenseweg, LA Baaksekampweg, LA Wolfersveenweg, steek Ruurloseweg over voor 3 (Fotoclub
Blik) Ruurloseweg 38

3

Steek opnieuw Ruurloseweg over LA, in de bocht RA Heisterboomsdijk, kruispunt LA Dwarsdijk, op
kruispunt met Veengoot rechtdoor Dwarsdijk, direct aan de linkerkant is 4 (Latente Talenten) Dwarsdijk 8

4

Ga terug naar kruispunt, LA Veengoot (Manpadweg 12-14), RA Heurneweg (=direct na Manpadweg
14), RA Halle-Heideweg, u ziet direct het Heidehuus 5 A t/m D (Julia, Dinni,Tineke, José) HalleHeideweg 22
Ga terug naar Heurneweg RA, LA Halsedijk, na de beek Veengoot is rechts weggetje in 6 (Atelier
LIchtstreken) Halsedijk 13

5
A t/m D
6

Ga terug naar Halsedijk RA, RA fietspad ‘t Fort, RA Tulnersweg, iets verder aan de linkerkant is 7 + 8
(Erna Eenink, Ria Boenink) Tulnersweg 1A

7+8

Vervolg in dezelfde richting, LA Landeweerweg (wordt na kruispunt met Zanddijk een zandweg en
weer klinkerweg), RA Dorpsstr. aan de linkerkant De Korenaar 9 A + B (Edith Madou, Marjan van
Schaik) Dorpsstr.85

9
A+B

Vervolg in dezelfde richting, LA Halle-Nijmanweg, RA Pluimersdijk, direct aan de linkerkant is 10
(Karin Wensink) Pluimersdijk 43
Vervolg Pluimersdijk, T-spitsing LA Stadsedijk deze blijven volgen! Ter hoogte van dorp IJzervoorde
wordt dit Turfweg, rechts is 11 A,B,C (Carolien, Pam, Cees) Turfweg 29
Turfweg vervolgen, RA Terborgseweg, blijven volgen, RA fietspad langs Doetinchemseweg en
rechtdoor aanhouden Doctor Grashuisstraat, LA Stationsstraat en u bent weer terug in het centrum.
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U start vanaf de Remigiuskerk aan de Kerkstraat in Hengelo, vlakbijdwJansen & Jansen. Fiets de
k
eppel Ruurloseweg in. Aan de linkerkant is 12 (Atelier Ludewien Zweerus) RuurlosewegS17d
t ik
Vervolg route, LA Het Karspel, LA De Heurne, aan de linkerkant is 13 A+B (Roelof van Gijssel,
Rijks
w Paulien Gasseling-Smeenk) De Heurne 38r
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rui in Raadhuisstraat, aan het eind RA Spalstraat, LA
Vervolg route, LA Vordenseweg, gaat Kover
36 Tramstraat, hier is links 14 A+B ’t Keerpunt’ (Wim Bovenlander, Mar Bovenlander) Tramstraat 9
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12
13
A+B
14
A+B

Vervolg route om de hoek LA Rozenstraat in, hier direct links is 15 (Artpainter) Rozenstraat 1

15

11RA Kreunenskamp, eind
Vervolg route, direct RA Korenbloemstraat, eind van de weg LA Berkenlaan
van de weg RA Waarleskamp, direct rechts is 16 (Jolanda Arntz) Waarleskamp 6

16

Vervolg route, direct links is 17 (JEA-ART
Annelie Wolbrink) Waarleskamp 15 (=op de hoek
Doetinchem
Waarleskamp/Singel)

17

Fiets Singel in, eind van de weg LA Singel, einde weg RA Waarleskamp, RA Aaltenseweg, RA
Gompertsdijk, links is 18 (eddie d) Gompertsdijk 3

18

Vervolg route, LA Winkelsweg, RA Aaltenseweg, LA Groenendaalse-weg, LA Heideweg (zandweg),
einde Heideweg LA Venneweg, RA Varsselseweg, LA Hazenhutweg, gaat over in Handwijzersdijk, RA
Sarinkdijk, rechts is 19 (Galery ‘Lombok) Sarinkdijk 3

19

Vervolg route, LA Varsselseweg, direct links vindt u 20 A+B (Annemieke Hakvoort, Marianne van
Zadelhoff) Varsselseweg 41A

20
A+B

Fiets klein stukje terug en vervolg route op de Varsselseweg, LA Antinkweg, blijf Antinkweg
volgen, steek Venneweg over, gaat over in Roessinkweg, links is 21 (Colorsofellen, Ellen Bakker)
Roessinkweg 26

21

Vervolg route, bij kruispunt LA Aaltenseweg, RA Varsselseweg, Hengelose weg oversteken, rechtdoor
op de Schooltinkweg, LA Wisselinkweg, RA Velswijkweg, Kruisbergseweg oversteken en Velswijkweg
blijven volgen, RA Neuzendijk (=zandweg), rechts is 22 (Pottenbakkerij Jos Heerink, boerderijtuin Elly
Heerink) Neuzendijk 5

22

Vervolg route, einde zandweg LA Neuzendijk, RA Keijenborgseweg en bij de splitsing links blijven
aanhouden richting Keijenborg, rechts is 23 A,B,C Wijngaard Um d’n Olden Smid (Ria Kooistra
Paintings, Hanny Mulderij, Schreibeld) Keijenborgseweg 31
Vervolg route, Keijenborgseweg gaat over in Hengelosestraat, RA Remmelinkdijk, direct links is 24
(Liesbeth Romeijn) Remmelinkdijk 1A
Ga terug naar de Hengelosestraat RA, vervolg route, steek aan het eind Hengelosestraat
Kruisbergseweg over, ga verder op de Molenenk, LA Zelhemseweg, LA Berkenlaan, RA
Hummeloseweg die overgaat in de Spalstraat, blijven volgen tot bij de Remigiuskerk startpunt.
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Fiets stukje terug LA Ambachtsweg (Handelsweg), LA24
terug naar kruispunt met doodlopende weg
RA, vervolg route is Oude Zutphenseweg tot T-splitsing RA (=Enzerinckweg),HLA Ruurloseweg, RA
en
Kostedeweg, rechts is 31 A,B,C, (Annie Rietman, 23
Beeldhouwerscollectief Doetinchem,
Achterhoekse
gel
Landart Groep) Kostedeweg 2
43 route via Kostedeweg, bij splitsing met Kostedezijweg Kostedeweg blijven volgen, RA
Vervolg
2
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LA Lieferinkweg, RA Zomervreugdweg, gaat over in zandweg, aan eind T-splitsing RA
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Ga terug naar Addinkhof RA, steek de Zutphenseweg over, rechtdoor
De Steege, LA Het Wiemelink,
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gaat over in Weppel, RA Biesterveld, RA Weppel 7-5, RA Oude Zutphenseweg,
LA Joostinkweg, rechts
is 28 (Beeldhouwatelier Joostink, Ruth Maatman) Joostinkweg 2
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Start bij hotel Café Restaurant De Gouden Karper in Hummelo. Route volgen via Keppelseweg, LA
J.D.Pennekampweg, links is 35 (Atelier ‘2Blauwe Matrozen’) J.D Pennekampweg 26.
Vervolg route, eind J.D.Pennekampweg RA Dorpsstraat, rotonde rechtdoor Sliekstraat, rotonde LA
Rijksweg, rechts is 36 A+B (Ingrid Sewpersad, Graat Metz) Rijksweg 122
Fiets terug naar rotonde, rechtdoor Rijksweg volgen. U komt langs De Olde Schole en 100 m verder
is links 37 (Anneke Groot
Roessink) Rijksweg 72
Nieuw-Wehl

Rijksweg blijven volgen tot begin Drempt, rechts is naast Keltic Green 38 A,B,C (ZeppGerritsen,
Inyx-Art, Henriette Hemels) Rijksweg 25

U bent bij
Horeca
35
36
A+B
Horeca
37
38
A t/m C

Fiets 50 m terug, LA Gildeweg, RA Dominee De Graaffweg, LA Dreef, RA Wittehemelweg, aan het eind
doodlopende weg in, RA is 39 (Atelier de Witte Hemel) Wittehemelweg 23

39

Fiets klein stukje terug via Wittehemelweg, RA Dreef, RA Gildeweg, links is 40 (Marleen Jansen-Bus)
Gildeweg 47

40

Vervolg route, RA Kerkstraat, gaat over in Tellingstraat, links is wijnboerderij ‘Heekenbroek met 41
(Henk Stemerdink) Tellingstr.7

41

Vervolg route, RA Roomstraat, LA Tolstraat, RA Zomerweg, LA Torenallee, gaat over in Zutphen
Emmerikseweg, RA Beekstraat, RA Reigersvoortseweg, na 1000 m RA is 42 A+B (Anneke van der
Meer, Mieke Kaaijk) Reigervoortseweg 26

42
A+B

Fiets terug naar Reigersvoortseweg LA, LA Wuusweg, gaat over in fietspad, gaat over in klinkerweg,
LA Muizengatweg 9-9a, gaat over in Het Lendebosch (na de Grote Beek), LA Broekstraat,
RA Kampermanstraat, RA Van Heeckerenweg, rechts bij houten bankjes en zandpad is De
Klevenhorst, hier is 43 (Anja Straatman) Van Heeckerenweg 13

Horeca
43

Fiets terug naar Van Heeckerenweg RA, vervolg route, LA Dorpsstraat en u bent nu weer bij het
startpunt De Gouden Karper.
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FIETSROUTE BAAK - 32 km
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Start op de parkeerplaats van de St-Martinuskerk Wichmondseweg 17 in Baak.
rweg
In de kerk is 44 A t/m F (met 6 exposanten)
Zo me
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Ga tegenover dit atelier de Heijdenstraat in, LA Pastoor Teubnerstr., RA Vordenseweg, rotonde LA
41
Zutphen Emmerikseweg, rechts is 46 (Atelier Mila, Mirjam
Laterveer) Zutphen-Emmerikseweg
81
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Achter-Drempt

Vervolg route, Kruisbrinkseweg gaat over in Toldijkseweg, deze gaat over in Burg. Smitstraat, direct
Voor-Drempt
C Zelhemse weg
links is 48 A +Doesburg
B (Studio 1, Erna Kuik, Sander van Dam) Burgemeester Smitstraat 1

Hoog-Keppel

Hummelo

39
Vervolg route, LA naar de Remigiuskerk (volg bord
Rijk café/zaal Heezen) hier is 49 A t/m I (met 9
sw e g
35
exposanten) Dorpsstraat 20
38

Laag-Keppel
Verlaat Burg.Buddingplein via Dorpsstraat, RA J.F. Oltmansstraat, gaat over
in Dr.A.Ariensstraat, links
is 50 (Agnes van Zandwijk) Dr.A.Ariensstraat 15
37
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Fiets terug via De Wilgen, RA Kastanjelaan, RA J.F. Oltmansstraat, gaat over in Doesburgseweg, steek
Doesburgseweg over en volg fietspad, sla RA richting Olburgen, steek de Olburgseweg over en blijf
fietspad volgen tot in Olburgen. Links is 52 (Purusha Geelen-van de Graaf) in de voormalige pastorie
Olburgen Olburgseweg 2

52

Vervolg route, na 300m RA fietspad volgen, gaat over in Bakerwaardseweg, deze blijven volgen, links
is 53 Den Halven Sandacker (Alex Scholze) Bakerwaardseweg 11

53

Fiets stukje terug op Bakerwaardseweg, RA Bontekoeweg, LA Zutphen Emmerikseweg, gaat over in
Den Elterweg, RA IJselweg, rechts is 54 ANieuw-Wehl
+ B (Beeldigbuiten: Ria Wiltingh, Doutsche van de Belt)
IJselweg19

54
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Vervolg route, rechts is 55 A t/m E Theetuin Vierakker (met 5 exposanten) IJselweg 13
Route volgen, IJselweg gaat over in Vierakkersestraatweg, na St. Willibrorduskerk RA Dorpsstraat, RA
Baakseweg wordt Vordenseweg, RA Wichmondseweg. Terug bij beginpunt.

Hummelos
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Fiets terug via Dr.A.Ariensstraat, vervolg route via J.F. Oltmansstraat, RA Kastanjelaan,
LA De Wilgen,
eg
links is 51 A t/m F (Galerie Bronkhorst met 6 exposanten) De Wilgen 5
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in. Direct links is 45 (Beeldhouwatelier Baak/Beelden, Wichmondseweg 17a

55
A t/m E

u
Kr

D

KUNST4daagseBronckhorst

Galerie en beeldentuin De Burgerij
Vorden
Zutphenseweg 11 • 7251 DG Vorden
06 51 11 23 90 • deburgerij-vorden.nl

Galerie De Burgerij stelt verrassende verkoopexposities
samen van hedendaagse (inter)nationale kunstenaars.
Open tijdens exposities: vr, za en zo, 13 -17 u.
Kunst4daagse Bronckhorst: 30 mei t/m 2 juni, 11 -17 u.
28 april t/m 9 juni 2019 expositie ‘KeramieKKunst’
met keramisch werk van
Luyt de Brauw, Tessa Droog en Hanneke van Vliet.

Kom kijken naar Rowena Peters Kunst
tijdens de Kunst4daagse in onze bistro.
Geniet van ons 3 gangen Kunstmenu.
Tot en met Pinksteren bieden wij een
aantrekkelijk 3-gangen keuzemenu
aan, gecombineerd met asperges.

Meld U
nu aan
nieuwsb voor onze
rief via
www.gr
an
om op d dbistroderoton
e hoo
de.nl
alle actie gte te blijven v
an
s en nie
uwtjes!

Kerkstraat 3 • Vorden • (0575) 55 15 19 • info@grandbistroderotonde.nl

www.grandbistroderotonde.nl
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Henriette Hemels
• Atelier Zepp Gerritsen
Rijksweg 25, 6996 AA Drempt
• 0314-843243 of 06-43016718
• h.m.hemels@upcmail.nl
• www.atelierhemels.nl
Opbouwen in klei of was en het
vastleggen van emotie, vormen de
uitgangspunten van Henriette Hemels.
Als voormalig grafisch vormgever
besteedt zij altijd veel aandacht aan de
compositie. Haar bronzen sculpturen
worden gekenmerkt door een trefzekere
toets die een persoonlijke signatuur
vormt in al haar werk. Henriette werkt
zowel vrij als in opdracht.

Inyx-Art
• Atelier Zepp Gerritsen
Rijksweg 25, 6996 AA Drempt
• fransgerritsen@zeppgerritsen.nl
• www.inyx-art.nl

Marleen Jansen-Bus
• Gildeweg 47, 6996 AT Drempt
• 06-51714276
• koeiendag@gmail.com		
Allround schilderijen met acryl.

Inyx-art is een samenwerking van henk
van kesteren en frans gerritsen. Zij
maken bijzondere objecten uiteenlopend
van tuinverlichting tot abstracte kunst
voornamelijk in glas en corten-staal.

38c
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Galerie en Monument
De Witte Hemel
•
•
•
•

Wittehemelweg 23, 6996 AX Drempt
06-22385230
withemel@xs4all.nl
www.atelierdewittehemel.nl

De Witte Hemel biedt vanaf 2018
Dagcursussen gegeven door
vakdocenten/gerenommeerde
Kunstenaars. Daarom deze K4daagse
een groeps(verkoop)expositie met
werk van de gastdocenten Tjeerd
Landman, Peter Durieux, Dick van
Heerde, Gerd Renshof, Simone Visser,
Ruud Spil,Raymond Huisman, Liesbeth
Pieterse. ‘Life’ toelichtingen op het
Werk en de dagcursussen, gezellig
Boerentheecafe.

39

40

Henk Stemerdink
• Wijnboerderij ‘t Heekenbroek
Tellingstaat 7, 6996 DZ Drempt
• 06-81088131
• henk.stemerdink@outlook.com
• vj-enterprise.com
In een lichte, kleurrijke en levendige
schildertoets raakt Henk in zijn schilderijen
de magie van het leven. Naast zijn
abstracte “innerlijkelandschappen” schildert
hij realistisch werk. Verdeeld in
verschillende collecties van bloemen,
landschappen, Spanish Passion, portretten
in opdracht en meer. De schilderijen zijn te
zien in de bezoekers ruimte “de Dobbe” van
Wijnboerderij ’t Heekenbroek. De sfeervolle
ambiance van de wijngaard nodigt uit om
even na te genieten op het terras.

41
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Mieke Kaaijk
• Landgoed reigersvoort
Reigersvoortseweg 26, 7227 NK Toldijk
• 0314-332783
• mieke.kaaijk@gmail.com

Anneke van der Meer
• Landgoed reigersvoort
Reigersvoortseweg 26, 7227 NK Toldijk
• 06-14479689
• annekesvandermeer@gmail.com

Vanaf het moment dat ze met klei in
aanraking kwam (sinds 1985) was dit
voor haar het materiaal waarmee ze
wilde werken. Na enkele jaren draaien is
ze zich gaan toeleggen op handvormen.
In deze vormen vind ze steeds weer
nieuwe inspiratie, voor zowel figuratief
als abstract werk. De afwerking van
de huid van haar keramisch werk is
divers, soms ruw, dan weer glad of hoog
gepolijst.

Kom allemaal kijken dit jaar. Arie en
Anneke doen hun best er weer wat
moois van te maken. Werkstukken
gemaakt van klei of steen, rakugestookt en kleurig glazuur, steengoed
gebakken. In de prachtig bloeiende tuin
van landgoed Reigersvoort. In atelier
Annekeramiek. Rustplek midden in de
natuur.

42b

Anja Straatman
• De Klevenhorst
Van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo
• 06-23100546
• straatman.anja@gmail.com
Anja heeft al jaren schilderles, in het
verleden van Tair Zairov, een geweldige
schilder, opgeleid aan de kunstacademie
in Tasjkent en St. Petersburg. Sinds
enkele jaren heeft ze les van Marius
van Dokkum, die inmiddels landelijke
bekendheid heeft verworven met zijn
humoristische werk. Haar grote liefde
is het schilderen van stillevens, zo
natuurgetrouw mogelijk.

42a
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Jolly Berfelo
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 06-51844581
• jolberslo@hotmail.com

Anneke Copier-Vlaar
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 074-3492688
• henkanna@2xcopier.nl
• www.artfromthespirit.nl
Anneke houdt ervan haar verbeelding te
verbeelden. Zij doet dat d.m.v. schilderen
en ook in het maken van beelden.

44a

Jolly Berfelo ontwerpt en maakt sieraden
van verschillende materialen zoals
halfedelstenen, parelmoer, lava, glas en
fossiele stenen in combinatie met o.a.
zilver- en bronskleurige metalen.
Zij laat zich al doende inspireren door de
natuur en haar organische vormen.
Haar uitgangspunt is dat sieraden bij
mensen moeten passen en bijdragen
aan iemands uitstraling.

44b

Henk Copier
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 074-3492688
• henkanna@2xcopier.nl
• henkcopier.weebly.com
Ik ben autodidact, hak het liefst in albast
vanwege de structuur en hardheid.
Ook de kleur die tevoorschijn komt na het
polijsten is elke keer weer een extraatje.
Ik werk het liefst in de vrije vorm, die in
de steen verstopt zit. Ik vind het leuk om
de ruimte binnen in een steen bloot te
leggen door er een opening in te creëren
en van daaruit de vorm te scheppen.
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Miranda Meurs
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 055-5052414
• decirkel@chello.nl
• www.atelierdecirkel.com

José Spiek
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 06-51760429
• jose.spiek@planet.nl
• www.josespiek.nl
José werkt ruim 15 jaar met pastel in
realistische stijl. Haar voorkeur gaat uit
naar de natuur en dieren die daarin leven
maar ook huisdieren worden vaak door
haar geportretteerd. Om de veelzijdigheid
van pastel te laten zien zijn heeft zij ook
enkele portretten van bijzondere mensen
gemaakt. Tijdens deze expositie is
José regelmatig aan het werk en
staat u graag te woord.
d

Mijn schilderijen zijn kleurrijk en strak.
Onderwerpen worden neergezet in
geometrische vormen en opvallende
kleurencombinaties. De inspiratie voor
mijn werken haal ik uit de dingen om mij
heen. Vaak zie ik in een klein deel van
een groter geheel, een mooi beeld dat
mij boeit. Een detail waar mijn oog op
valt en mij dan inspireert om aan de slag
te gaan.

44e

Dianne Leijen
• Martinushuus
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
• 06-20686633
In 2011 heb ik een cursus tekenen en
schilderen gevolgd, waar ik steeds meer
plezier aan beleefde. Uiteindelijk heb ik
mijn passie gevonden in de schilderijen
die ik nu maak. Ik schilder voornamelijk
met acryl, soms gecombineerd met
olieverf. Mijn voorkeur gaat uit naar het
schilderen van mensen en dieren. Maar
dan wel met kleur en een vleugje humor!
Herkenbaar- Kleurrijk- Mensen- DierenHumor.
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Anna van der Vliet
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Mirjam Laterveer

• Beeldhouwatelier Baak/Beelden in Baak
Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak
• 06-36334248
• info@beeldhouwatelierbaak.nl
• www.beeldhouwatelierbaak.nl

• Atelier Mila
Zutphen Emmerikseweg 81, 7223 DA Baak
• 06-53592785
• mirjamlaterveer@gmail.com
• www.mila.exto.nl

Beelden in Baak biedt een mooie galerie
en beeldentuin met een prachtige
collectie stenen- en bronzenbeelden,
cortenstaal- en glasobjecten.
Beeldhouwatelier Baak organiseert
workshops beeldhouwen in steen voor
beginners en gevorderden. In 3 a 4
dagen is het mogelijk een eenvoudig
beeld te maken. Volop beeldhouwsteen,
gereedschap en sokkels te koop.
Openingstijden: do, vrij, zat en op
afspraak.

Mirjam Laterveer (1966) schildert bij
voorkeur portretten van mens en dier.
Met een ‘losse toets’ legt zij vast wat ze
ziet. Inspiratie voor haar onderwerpen
haalt ze uit haar directe omgeving of uit
verkregen opdrachten. Op dit moment
volgt zij de opleiding tekenen en
schilderen aan de Wackers Academie in
Amsterdam, waar zij les heeft gehad van
o.a. Sam Drukker en Peter Smit.
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Erna Kuik
• Studio 1
Burg. Smitstraat 1, 7221 BH Steenderen
• 06-38601226
• zeegroet@xs4all.nl
• ernakuik.com

Jan van Hal
• Kruisbrinkseweg 6, 7227 DA Toldijk
• 0575-451068
• j.vanhal5@upcmail.nl

Ik ben fotograaf en graficus; ik hou
van de schaduw van bladeren op je
gezicht, ik hou van de wind, ik kijk graag
achterom om dingen te ontdekken voor
nu en later. Kom kijken wat ik verbeeld
en schrijf in linosnede, in een foto. Voor
de vroege vogels: tussen 11.00 en 12.00
pop-up portretstudio. Meer info volgt op
mijn facebook en instagram account.

Ook dit jaar bent U weer welkom bij Jan
in zijn atelier. Waar veel nieuw werk is
te bezichtigen. Werken in verschillende
technieken en stijlen, geïnspireerd door
natuur, reizen en fantasie. Tot ziens in
het atelier!
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Sander van Dam
• Sander van Dam Houtwerk
Burg. Smitstraat 1, 7221BH Steenderen
• 06-28832432
• sandervandamhoutwerk@xs4all.nl
• sandervandamhoutwerk.weebly.com
Ik maak meubels en interieurs waarin de
inspirerende kwaliteit van hout zichtbaar
en voelbaar is. Houtwerk waarmee
geleefd en gespeeld wordt, duurzaam,
organisch en helder van vorm, met oog
voor detail en grote lijnen. Vrij werk en
werk in opdracht.

47

48b
Joke Zaal
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-57195652
• jokezaal@quicknet.nl
• www.jokezaalbeeldendkunstenaar.nl
Joke Zaal sloot de lerarenopleiding
aan de “Academie voor Beeldende
Vorming” af met als specialisatie
“ruimtelijk vormgeven in metaal”. Zij
bewerkt zinkplaat met drijfhamers,
door het om te zetten, te knippen en te
solderen. De vormen zijn geïnspireerd op
veranderingen die materialen, dieren of
mensen, ondergaan onder invloed van
het weer en de tijd.

Bronswerkplaats
Harrie Willems
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-22934877 / 024-6842578
• harrie.willems@planet.nl
• www.bronswerkplaats.nl
Na de opleiding Industriële Vormgeving,
heeft Willems 5 jaar meegewerkt in
bronsgieterij Amiel te Voorstonden. Uit
zijn werk spreekt een betrokkenheid bij
de natuur. Zijn beelden bewegen
zich tussen figuratie en
a
abstractie.
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Ali Klompenhouwer
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-38925505
• aklompenhouwer@kpnmail.nl
• www.SteendersPalet.nl
Sinds enkele jaren schilder ik in de
groep “Het Steenders Palet” Geweldig
!!! Ik schilder veel bloemen en ook
abstracte werken en leuke stads- en
dorpsgezichten. Olieverf is mijn favoriete
techniek ik houd van kleur en stylisme
Ook gebruik ik diverse andere materialen
zoals deze te zien zijn tijdens deze
Kunst4daagse. U bent van harte welkom!
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Tineke Roorda
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-13219830
• troorda@xs4all.nl
• www.SteendersPalet.nl

Diny Boogman
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 0575-451323
• diny.boogman@kpnmail.nl
• www.SteendersPalet.nl

‘Schilderen is kleur in mijn leven’. Zo
ga ik met mijn groep Steenders Palet
aan het werk. Met lef, grote penselen,
aangepast verf- en kleurgebruik, maar
vooral door ‘de kunst van het weglaten’
en veel suggereren in één penseelstreek.
De leefomgeving is terug te vinden in
mijn werk. Mijn schilderijen hebben een
vrolijke uitstraling en bieden daarom voor
eenieder steeds veel kijkplezier!
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Een vel papier is de basis van mijn
aquarel. Met verf en water geef ik vorm
en kleur aan de door mij gekozen
compositie. Bloemen, water, licht en
luchten zijn daarvoor een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Samen met de
vrouwen van het Steenders Palet
exposeer ik tijdens de Kunst4daagse in
de Remigiuskerk te Steenderen.

Riek Brugginkte Voortwis
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 0314-341279
• info@wevenriekbruggink.nl
• wevenriekbruggink.nl
Al jaren is weven op een weefgetouw
haar grote passie. De uitdaging is om
binnen de grenzen van de weeftechniek
steeds nieuwe mogelijkheden te
ontdekken en haar ideeën vorm te
geven. Met de nadruk op ritmes en
structuren. Haar getoonde werk bestaat
uit wandweefsels en geweven objecten.
Ze heeft de laatste 20 jaar een groot
aantal exposities mogen inrichten.
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MARINAbags
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-40191682
• marina@marinabags.nl
• www.marinabags.nl

Nicole Karrèr
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-33919989
• nicole@karrer.nl
• www.nicolekarrer.nl
Nicole Karrer (1957) is opgeleid aan de
Arnhemse hogeschool voor de kunsten.
Zij werkt in verschillende disciplines en
met uiteenlopende materialen. In haar
atelier in Zutphen geeft zij ook les. Haar
werk is meestal gebaseerd op de natuur
maar onderzoekt daarbij de mysterieuze
krachten die daar aan het werk zijn.
In haar kleine “schatkistjes” geeft zij
“waardeloze” vondsten een podium.

49g

‘Eigenzinnig en Karaktervol’; de
kenmerken van de unieke, stijlvolle,
vrolijk gekleurde leren tassen van
MARINAbags. Tassenontwerper Marina
Maas ontwerpt en vervaardigt haar
tassen in eigen atelier voor de vrouw
die weet wat ze wil, voor wie design,
authenticiteit en kwaliteit belangrijk is,
maar ook een zekere eigenzinnigheid.
Verrassend, speels soms, maar altijd
elegant en authentiek: Marinabags.
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Willy Alferink
• Remigiuskerk Steenderen
Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen
• 06-44269088
• walfehaan@ziggo.nl
• www.willyalferink.nl
Kunstenaar Willy Alferink woont in
Lochem en wat bij hem opvalt is
de diversiteit in zijn werken. Naast
schilderijen maakt Willy ook sculpturen,
waarbij hij heel veel verschillende
materialen gebruikt. Willy exposeert in de
kerk zijn sculpturen. ‘Scherven brengen
KUNST’ en wil je hier meer van zien,
kom dan kijken tijdens deze 4-daagse
Kunstroute. Kijk alvast op
www.willyalferink.nl
i
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Ina Bijvank
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• 0575-452283
• janenina@planet.nl
• galeriebronkhorst.nl

Agnes van Zandwijk
•
•
•
•

Dr. A. Ariënsstraat 15, 7221 CA Steenderen
0575-452137
geurts15@gmail.com
www.agnesvanzandwijk.nl

Galeriebronkhorst, nu galerie voor zes
kunstenaars. Kunst binnen en buiten,
bijzondere architectuur, de tuin en
het uitzicht aan de rand van het dorp
Steenderen. De schilderijen van Ina
zijn krachtig en expressief van kleur
en abstract tot figuratief. Ze haalt
haar inspiratie uit de natuur en de
uiterwaarden van de IJssel. Ina heeft
haar jeugd in Bronkhorst doorgebracht
en woont nu in Steenderen.

Een aantal jaren geleden ben ik
begonnen met schilderen. Nadat ik
eerst met verschillende materialen heb
gewerkt, zoals krijt, acryl, ed., houd ik
me nu vooral bezig met aquarelleren.
Ik probeer zoveel mogelijk met de
seizoenen mee te schilderen. Mijn
onderwerpen zijn divers, maar komen
veelal uit de natuur, zoals bloemen,
landschappen en dieren.
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Corrie KortoomsDinnissen
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• corriedinnissen.wixsite.com/kortooms
Corrie Kortooms-Dinnissen uit
Doetinchem werkt al 16 jaar met
veel enthousiasme met klei. Zij heeft
keramieklessen gevolgd bij Carla de
Vrijer. Haar werk is heel divers en
kleurrijk, niet zomaar een vaas of
bekende vorm maar altijd bijzondere
vormen. Zij probeert veel uit en past
verschillende technieken toe. Aan haar
werk zitten grillige punten, lucifers
achtige uitsteeksels en draaiingen.
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Leo Gerritsen
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• www.leogerritsen.eu
Vanuit zijn kunstopleiding is Leo zich
gaan bezig houden met het bouwen
van architectonische objecten uit
cortenstaal. Bouwsels voor buiten met
een eigenzinnige uitstraling. Maar er
zit ook een functionele kant aan zijn
objecten. Vogels kunnen dit ontdekken
en erin nestelen. Natuur als onderdeel
van de kunst, a.h.w. een mix van
autonome kunst, architectuur,
functionaliteit en
d
natuurbehoud.
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Joke Logtenberg
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• www.jokelogtenberg.com
Schilderen is voor Joke het creëren van
een eigen werkelijkheid op het doek.
Een vorm van uiten waarbij de geest
geheel vrij is. Zonder vooropgezet doel
en al schilderend krijgt ieder doek een
eigen identiteit. Karakteristiek voor het
werk is, dat er veel ruimte gelaten wordt
voor een eigen uitleg. Rust en dynamiek
versterken elkaar in combinatie
met treffend
c
kleurgebruik.
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Rietje Heeling
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• rietjeheeling.exto.nl
Mijn naam is Rietje Heeling, geboren
(1944) in Schoonoord en nu woonachtig
in Dieren. Ik ben autodidact en schilder
al vanaf mijn jeugd. Sommige mensen
schilderen omdat ze het niet laten
kunnen. Ze worden er van binnenuit toe
aangezet, ik ben een van die mensen.
Al schilderend neemt mijn blijheid toe
en wordt de rest vergeten. Ik hoop dat
de kijkers het enthousiasme waarmee ik
schilder waarnemen.
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Purusha Geelenvan de Graaf
• voormalige pastorie Olburgen
Olburgseweg 2, 7225 NB Olburgen
• 0575-572466
• info@peaceindesign.com
• www.peaceindesign.com

Ineke Rethans
• Galeriebronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
• inekerethans.exto.nl
Ineke is geboren in Dieren en ze woont
daar nog steeds. Ze is autodidact, ze
heeft verschillende workshops en lessen
gevolgd in acrylverven. De inspiratie
haalt ze vaak uit foto’s, vooral voor de
kleuren maar al snel gaat haar penseel
een eigen leven leiden. Vooral felle
kleuren hebben haar voorkeur, daarom
zijn de schilderijen meestal kleurrijk en
figuratief abstract.

Het thema dit jaar is ‘De vrije mens’. Dat
is precies waar Purusha in al haar werk
naar verwijst: in kleuren (schilderijen/
kunsttoepassingen), woorden (poëzie)
en ontwerpen (meubels/beelden).
In dit jubileumjaar, zij verkoopt al 25
jaar (nationaal/internationaal) aan
particulieren en bedrijven, nodigt zij
u uit u te laten inspireren. U bent van
harte welkom op deze bijzondere
locatie in Olburgen!
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Axel Scholze
• Den Halven Sandacker
Bakerwaardseweg 11, 7226 LR Bronkhorst
• 0575-442095
• axel.scholze@kpnplanet.nl
• www.axelscholze.nl
Behalve dieren schildert Axel Scholze
vooral mensen. Met een sober
kleurenpalet van acrylverf probeert hij
beweegmomenten, lichaamstaal en
emoties op figuratieve wijze vast te
leggen. Om zijn werk te bekijken bent u
van harte welkom op zijn woonboerderij
in de Bakerwaard en - bij goed weer - in
de verrassende landschapstuin
er om heen.
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Ria Wiltingh
• Beeldigbuiten
IJselweg 19, 7233 SJ Vierakker
• 06-12454511
• wiltinghria@hotmail.com
Atelier Beeldig Buiten (Ria Wiltingh). In
mijn atelier en in de beeldentuin kunt
u mijn werk komen bekijken. Mijn werk
bestaat uit beeldende kunst (beelden
van steen en stone art). Mensen; hun
bewegingen en uitdrukkingen zijn mijn
inspiratiebron, daarbij respecteer ik de al
bestaande vorm van de steen.

Doutsche van de Belt
• Atelier Beeldig Buiten
IJselweg 19, 7233 SJ Vierakker
• 06-51122229
• dkronemeijer@hetnet.nl

Susanna Redeker
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Mijn hobby is werken met verschillende
soorten klei. Hier maak ik handgevormde
mensfiguren, dieren en potten van.
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• Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
• 06-40054026
• info@susannaredeker.nl
• www.susannaredeker.nl
Susanna Redeker: illustraties en kunst;
aquarellen. Susanna heeft veel fantasie
en zij vindt het elke keer weer een
geschenk dat ze haar fantasie-wereld
in een kleine wereld op papier kan
omzetten.
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Sonja Tieks
• Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
• 06-51204891
• sonja.tieks@xs4all.nl
• www.sonjatieks.nl
Stenen blijven fascinerend, elk brok is
opnieuw een uitdaging. Krachtige halen
en lange lijnen, waarmee bewegingen
benadrukt worden. En... veel geduld.

Annie Elissen Atelier Grand Elan
• Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
• 06-50880639
• annie@elissen.com
• www.annie.elissen.com
“De schoonheid van het alledaagse met
een vleugje fantasie.” Annie Elissen,
bekend van de koeien, kippen & tulpen,
schildert met diverse technieken op
doek, lampen, torso’s, servies enz.:
Bezoekers blijven verrassen en laten
genieten van haar werk. In atelier
Grand Elan in Brummen, waar haar
kunst ontstaat en cursussen/workshops
plaatsvinden, bent u op afspraak van
harte welkom.
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Jacqueline de Keijzer
KEIZERGOED
• Theetuin Vierakker
IJsselweg 13, 7233 SJ Vierakker
• 06-45075501
• keizergoed@gmail.com
• Facebook.com/keizergoed
Onder de naam KEIZERGOED maakt
Jacqueline de Keijzer kunstwerkjes
van glas op sieraadformaat. Ze maakt
gebruik van de HotPot wat haar de
vrijheid geeft zelf te bepalen wanneer
het glaswerk klaar is... of het glas door
te fusen. Ieder sieraad is hierdoor uniek.
Belangrijk in haar werk zijn vorm, kleur
en materiaalgebruik. Dit is wat haar werk
bijzonder maakt.
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Ineke van Stiphout
• Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
• 0314-652547
• inekevanstiphout@live.nl
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Ineke maakt unieke sjaals,
omslagdoeken, plaids en wandkleden
van fijne wol met zijde en voile stoffen in
de nuno-vilttechniek. Na het geven van
les in creatieve vakken werkt zij nu in
haar atelier aan huis, ook in opdracht.
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aandacht voor
jouw verhaal
Achterhoek Nieuws, uitgever van

wenst alle deelnemers en bezoekers een prachtige Kunst4daagse Bronckhorst.

w w w . a c h t e r h o e k n i e u w s . n l

KUNST4daagseBronckhorst

KINDERKLEURPLAAT - Het jaar van Rembrandt

Naam:.................................................................................................................................. Leeftijd: .....................
Adres:..........................................................................................................................................................................
Woonplaats: ................................................................. Telefoonnummer: .........................................................

Maak de kleurplaat zo mooi mogelijk en lever deze tijdens de kunst4daagse, van 30 mei t/m 2 juni, in bij één van deze adressen:
• Hans Hayen
Troelstrastraat 15, Zelhem (locatie 1),
• Sigrid Verbruggen
Halsedijk 13, Halle Heide (locatie 6),

• Anneke Groot Roessink
Rijksweg 72, Laag Keppel (Locatie 37)
• of bij Galerie De Burgerij
Zutphenseweg 11, Vorden.

Deze actie is een initiatief van kunst4daagse Bronckhorst en hoofdsponsor
Kunstburg. Deze laatste verzorgt ook de
prijzen die met deze kleurplaat te winnen zijn. De winnaars worden telefonisch
op de hoogte gebracht.

SCHOOL VOOR AMBACHT & KUNST

TECHNIEKEN VAN
DE OUDE MEESTERS

WIJ LERENOOR:
SV
HET JE! KIESSEN,
FLEXLE
INGEN,
ID
E
L
P
O
K
VA
REIZEN
SCHILDER EN
OF OP
PS
WORKSHO
Boulevard Magenta
Harderwijkerweg 25
6957 AB Laag-Soeren (GLD)
M 06 46 28 04 11
E info@boulevardmagenta.nl
Boulevard Magenta School voor
Ambacht & Kunst is een Erkend
Leerbedrijf

OPLEIDINGEN & WORKSHOPS!
OUDE MEESTERS
RENAISSANCE
REALISME
IKONEN
VERGULDEN
Wanneer je gestructureerd alle vaardigheden aangereikt
krijgt, daarin getraind wordt en verf tot in haar diepste wezen
begrijpt, kun je alles schilderen! Je ontvangt Werkboeken en
Werkbladen als een toegankelijk naslagwerk om te bewaren.
Marjan heeft daarin alle (historische) kennis over pigmenten,
kleurenleer, mediums, vernissen en vergulden compact bij
elkaar gebracht. En jij neemt het mee naar huis; om nooit
meer mis te hoeven grijpen wanneer je een nieuw schilderij
wilt opzetten. Lekker praktisch.
Meer info? www.boulevardmagenta.nl
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