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Bronckhorst
Groot aanbod
verrassende kunst
in de mooiste regio
van het land
Eindelijk mag het weer, na twee afgelaste
edities kunnen we u weer kennis laten
maken met een uitgelezen aanbod
van Bronckhorster kunstenaars. Uw
reis voert u langs de mooiste plekjes
in Bronckhorst waar meer dan 100
kunstenaars in hun ateliers en galeries
hun werk vertonen. Vier dagen, vier
fietsroutes met een grote variëteit
aan beeldende kunst verspreid over
karakteristieke dorpen, buurtschappen
en buitengebied. Onderweg kunt u de
deelnemers herkennen aan de vlag van
de Kunst4Daagse.

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, die 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 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
tussen de 25 en de 40 kilometer.
Onderweg zijn er genoeg gelegenheden
voor een kop koffie met gebak of een
lunch.
Vier dagen kunst, cultuur, gastvrijheid,
kleinschaligheid en de pracht van de
natuur. De Kunst4Daagse Bronckhorst
start op Hemelvaartsdag 26 mei en
eindigt op zondag 29 mei.
Bij alle deelnemers bent van harte welkom
tussen 10:00 en 17:00 uur. Er is veel te
genieten, veel moois te zien en wellicht
gaat er een kunstwerk mee naar huis.
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

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
Jos van der Haar; PR, brochure, contact drukker, websitebeheer
Hilda Nijman: secretaris, coördinator fietsroutes, mailbox website
Sigrid Verbruggen: eindredactie brochure, contact drukker,
websitebeheer
Koertien Mignon: advertentie acquisitie, sponsoring, PR en sociale
media
Liesbeth Romeijn: PR, communicatie, advertentie acquisitie,
sociale media, mailbox
De werkgroep is dank verschuldigd aan
Marinus Nijman: fietsroutes
Uitgave en copyright:
Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek
www.hetwebdoetinchem.nl

Hoofdsponsor
Kunstburg, specialist in teken- en schildersmaterialen
www.kunstburg.nl
Website: www.kunst4daagsebronckhorst.nl
Facebook: Kunst Vier Daagse 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
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.
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.
Wij bevelen deze gelegenheden van harte bij u aan.
Een advertentie van deze locaties vindt u elders in
deze brochure.

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

C

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

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

G

Wapen van Baak
Wichmondseweg 30, 7223 LH Baak
06-34012201
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Al het voer van Garvo is:
Gemaakt met liefde voor dieren
CO2 neutraal geproduceerd
Van hoge kwaliteit dankzij zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen

Garvo | Molenweg 38 | 6996 DN Drempt | +31 ((0)313) 47 23 21
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Han van Oosterbos draagt kunst een warm hart toe. Foto: Liesbeth Spaansen

Han van Oosterbos neemt afscheid van de
Kunst4Daagse Bronckhorst
10 jaar was Han van Oosterbos het gezicht
van de Kunst4daagse Bronckhorst. Han
is een liefhebber van kunst. “Kunst is een
toevoeging aan iemands zin van leven”
liet hij optekenen in een recent interview.
Gezondheid en leeftijd maken dat hij een
stapje terug doet en afscheid neemt van
zijn bestuursfuncties.
Teleurstellend was natuurlijk het vanwege
Corona niet kunnen laten doorgaan van de
laatste twee edities maar hij verheugt zich
op de editie van dit jaar.
Voor de 2022 editie hebben zich een
kleine 100 kunstenaars ingeschreven
waaronder veel nieuwe namen. Er zijn
weer 4 unieke fietsroutes uitgezet die
de bezoekers langs de deelnemende

kunstenaars leiden. “Het is mooi dat kunst
en een schitterende omgeving samengaan”
aldus Han.
Han laat een goed lopende werkgroep
achter, organisatorisch en financieel
gezond en op de toekomst voorbereid.
Om in Han’s voetsporen te treden
heb je een paar grote en stevige
schoenen nodig. Aimabel, een groot
netwerk, maatschappelijk betrokken,
kunstliefhebber en kundig voorzitter van de
werkgroep Kunst4daagse, dat zijn zo wat
kenmerken van deze bestuurder in hart en
nieren.
We zullen Han missen, en wij niet
alleen want hij was bij vele activiteiten
betrokken zowel in de zorg als in de
kunstsector. Natuurlijk moet zijn werk

worden voortgezet en we hopen dan
ook dat binnenkort iemand het stokje wil
overnemen. Niet een nieuwe Han, die is
uniek, maar wel iemand met passie voor
kunst.
En Han zou Han niet zijn als hij nog even
aandacht vraagt voor een structureel
kunstbeleid in de gemeente Bronckhorst.
De Achterhoek Board zou een afzonderlijk
thema cultuur moeten hebben, ook pleit
hij voor een betere expositieruimte voor
Achterhoekse schilderkunst. Wat meer
beleid en wat minder versnippering zou de
Achterhoek ook meer cultureel in de markt
kunnen zetten.
De werkgroep
Kunst4Daagse Bronckhorst
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Legenda

Wim Bovenlander
•
•
•
•
•

Beeldentuin
Horeca drinken		

Ik ben Wim Bovenlander, woon in
Arnhem en exposeer samen met mijn
zus Mar in haar mooi aangelegde tuin
mijn kleurrijke schilderijen.

Horeca eten			
Sier-/ landschapstuin
Boerderij-streekproducten
verkrijgbaar
Monument/
historische waarde
A Horeca in de kunstroute

Elly Overduin
•
•
•
•

‘t Keerpunt
Tramstraat 9, 7255 XB Hengelo (G)
06-51063087
wim.bovenlander@mac.com
https://schilderijen-wim.nl

Atelier de Rode Hoed
Kastanjelaan 7, 7255 AM Hengelo (G)
0575-474671, 06-49848779
ellyoverduin@gmail.com

Elly Overduin, geboren in Scheveningen.
De natuur en het werken met en voor
kinderen loopt als een rode draad door
haar leven. In 2000 verhuisde zij naar
de rust en ruimte van de Achterhoek.
Na haar pensionering kon zij zich
meer richten op het beeldend werken,
volgde lessen en workshops op divers
kunstzinnig gebied. Van keramiek,
schilderijen, glas en textiel is werk te zien
in haar atelier.

2a

1
Mar Bovenlander
•
•
•
•

Annelies Wolbrink

‘t Keerpunt
Tramstraat 9, 7255 XB Hengelo (G)
06-46426573
Marjabovenlander@gmail.com

In de tuin van Tramstraat 9 in Hengelo
vind je de pareltjes van Wim en Mar
Bovenlander. Mar heeft zich de laatste
twee jaar toegelegd op realistisch
schilderen met olieverf. Zij volgt daarvoor
een vakopleiding. Haar eerdere werk in
acryl vormt nog het grootste deel van de
expositie, maar ook is al nieuw werk te
zien. Mar houdt van sprekende kleuren
waar je vrolijk van wordt.

2b

•
•
•
•
•

Annelies maakt beelden waarvoor ze
een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld.
Door te experimenteren heeft ze een klei
samengesteld waarmee haar beelden tot
stand komen. Hiermee geeft ze vorm aan
ideeën die haar pad kruisen of die haar
te binnen schieten.

Jolanda Arntz
•
•
•
•

JEA-ART
Waarleskamp 15, 7255 WE Hengelo (G)
06-20511960
a.wolbrink@kpnplanet.nl
www.jea-art.nl

4

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

Jolanda’s onderwerpen bestaan
voornamelijk uit mensen en dieren.
Ze werkt met acryl en paletmes op
steigerhout en doek. Ook is er dit jaar
nieuw werk van haar te zien. Papier-art,
gerecycled van tijdschriften. Neem alvast
een kijkje op haar facebook pagina.

3
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Liesbeth Romeijn
•
•
•
•
•

Roelof van Gijssel

de Werkplaats
Dijenborghsestraat 4, 7255 MD Hengelo (G)
0612460764
liesbeth.romeijn@planet.nl
https://liesbethromeijn.nl

Een timmerwerkplaats uit 1900 is het
nieuwe atelier van Liesbeth Romeijn.
Op deze inspirerende plek werkt
en exposeert zij. Portretten (ook in
opdracht), vrij werk, grafiek, gemengde
technieken en gewassen inkttekeningen,
zo divers is haar werk. Ambacht en
verbeelding zijn een leidraad en zij
laat zich graag verassen door
de beelden en verhalen die
ontstaan. Kom kijken en laat U
ook verrassen.

5

• De Heurne 38, 7255 Cl Hengelo (G)
• 0575-462135
• vangijssel38@kpnmail.nl
In 2009 begonnen met schilderles bij
Ewald Sorbi in Zetten. Olieverftechnieken:
laag over laag of nat in nat schilderen.
De onderwerpen, realistisch
weergegeven, haal ik uit de natuur.
Vogels, bloemen en landschappen in
de verschillende jaargetijden. De laatste
tijd zijn het vooral winter landschappen.
Deelname aan de kunst4daagse
betekent voor mij bezoek ontvangen en
mooie gesprekken voeren.

Duo-Focus
creatiefinbeeld
•
•
•
•

Oude Varsselseweg 8, 7255 MC Hengelo (G)
06-23015355
info@duo-focus.com
www.duo-focus.com

7a

Margriet en Harrie zijn beide
gediplomeerd vakfotografen. Zij hebben
zich gespecialiseerd in portret-,
reportage-, drone- en reclamefotografie.
Met hun expositie “Over ongebaande
paden…” geven zij u een unieke kijk
op de bewoners en de cultuur
van verschillende landen.
Nieuwsgierig? U bent van harte
welkom!
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Tommy Bauling
•
•
•
•

Beeldhouwerscollectief
Doetinchem

De Heurne 38, 7255 CL Hengelo (G)
06-47906193
t.bauling@hotmail.nl
https://tommybauling.blogspot.com

Opgegroeid in het buitengebied van
Hengelo Gelderland was Tommy Bauling
16-07-1973 als kind een echte tekenaar.
Pas rond zijn 30 ste heeft hij zich toen
gespecialiseerd in portret tekenen van
mens en dier en rond zijn 40ste in het
schilderen van landschappen.
Vanuit zijn huidige woonplaats AchterDrempt trekt hij er geregeld op uit om het
landschap “en plein air ” vast te leggen.

7b

•
•
•
•
•

Wij zijn een enthousiaste groep
van ongeveer 25 personen die op
donderdag en vrijdagmorgen in de
Gruitpoort beelden maken van hout. De
beeldhouwers helpen elkaar graag.
Wij zijn regelmatig te zien op
exposities in
de regio.

Fons Flierman
•
•
•
•

Wijngoed kranenburg
Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
0575-552044
g.ellenkamp@gmail.com
beeldhouwerscollectiefdoetinchem.nl

Maalderinkweg 8, 7251 NT Vorden
06-034878489
fonsflierman@gmail.com
www.fonsflierman@exto.nl

9

Mijn werk bestaat uit schilderijen
op basis van acryl. Voornamelijk
landschappen en bloemen. Figuratief en
abstract. Ook maak ik collages.

8
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Het Klavier Schilders
Collectief
•
•
•
•
•

Louky Scheltema
•
•
•
•
•

Galerie en Atelier Louky Scheltema
Wildenborchseweg 30, 7251 KJ Vorden
06-44540232
scheltema@kunstwaard.nl
www.loukyscheltema.com

Veelzijdig kunstenaar met kleurrijke
schilderijen en objecten in glas,
brons en zijde met vilt. Expositie in
voormalige school, atelier en buiten
in voedselbostuin. Maakt portretten
(Wie is uw ster op het doek?) en geeft
schilderlessen en workshops glasfusing.

Het Klavier
Ambachtsweg, 7251 KW Vorden
06-23034222
rita@het-klavier.nl
www.het-klavier.nl

Zes pianoleerlingen van Het Klavier
in Vorden die ook zeer verdienstelijk
schilderen én hun docente hebben
zich verenigd in ’Het Klavier Schilders
Collectief’ . Zij presenteren een
afwisselende expositie waarin diverse
technieken en onderwerpen te zien zijn.
Het collectief bestaat uit: Noor le Pair,
Harriët Peteri, Ursula Jansen, Maike
Smale, Inge van de Boom,
Marianne Zaarbelink en Rita
Boshart.
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DUURZAME
(H)EERLIJKE BEEFBURGERS
UIT DE STREEK

Rowena Peters
•
•
•
•
•

MAS - Kulturhus Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
06-20857588
info@rowenapeters.nl
www.rowenapeters.nl

Rowena Peters (1982, Vorden) is in 2020
afgestudeerd als docent beeldende
kunst en vormgeving aan ArtEZ. Sporen
die de natuur achterlaat inspireerden
haar tot de installatie ‘Post-Antropoceen’.
Peters gebruikt een veelzijdigheid
aan materialen, waarbij zij dierlijk en
industrieel restmateriaal combineert. Zij
houdt zich onder andere bezig met de
vraag: Zijn dier en mens gelijk?

10
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Annet Mos
•
•
•
•

Het Wiemelink 1, 7251 CW Vorden
06-28471374
annet.mos@outlook.com
https://kunst.hoofdharthanden.net

Na mijn pensioen heb ik mijn oude
passie weer opgepakt, n.l. het schilderen
met acryl, aquarel en daar is ook
mixedmedia en pouring art bij gekomen.
Ik schilder graag dieren, vogels maar
ook andere objecten/figuren. Ik hou van
afwisseling; dit zult u zeker terugzien in
mijn werk. Laat u verrassen. Veel van
mijn werk zal in de tuin tentoongesteld
worden.

Rijksweg 88 Laag-Keppel
0314 380050
www.deoldeschole.nl

Dinsdag t/m Zondag geopend
1200u -2100u
Zomervakantie maandag geopend

13
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Ada vd Brink-Kalteren
•
•
•
•

Ada’s Quilts
De Voornekamp 28, 7251 VL Vorden
06-22434402
adakalteren@gmail.com		

“Ada is altijd gecharmeerd geweest van
stoffen en kleuren. Toen ze eenmaal het
Quilten had ontdekt werd het onrustig in
haar hoofd. De drang om steeds nieuwe
quilts te maken was, en is nog steeds
groot. Altijd probeert ze evenwicht te
zoeken en blijft het een spel van lijnen en
kleuren.”

Henny Ferwerda
•
•
•
•
•

Theetuin van Veldwijk
Almenseweg 57, 7251 HN Vorden
0575-575714
ferwerda@telfort.nl
https://hennyferwerda.exto.nl

15

Mijn werk heeft meestal betrekking
op de zee, het wad en imaginaire
landschappen. Het zijn vaak
herinneringen die ik probeer vast
te leggen op doek. Rustige kleuren
kenmerken mijn werk maar ook vaak
indrukwekkende donkere luchten en
wolken.

Roelina Talla
• Het Heijink 12, 7251 VC Vorden
• 06-30522434
• roelinatalla@gmail.com		
“Door spontaan en onbevangen bezig te
zijn met materialen, kleuren en vormen,
waarbij gevoel, fantasie en intuïtie
een belangrijke rol spelen, ontstaan
mijn kleurrijke acrylschilderijen. Ieder
schilderwerk is een sprong in het diepe,
een proces van experimenteren met de
materie waardoor iets nieuws gecreëerd
wordt.”

14
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Gerrit Wolsink		
• Meindert Hobbemastraat 25,
7021 DC Zelhem
• 06-51687098
• wolsinkgerrit@gmail.com
Gerrit Wolsink maakt diverse
houtdraaiwerken van verschillende
houtsoorten en soms in combinatie
met epoxy waarbij meestal het hout dat
beschikbaar is de vorm van het werk
bepaalt.

Hans Hayen
•
•
•
•
•

JonatHanS
Troelstrastraat 15, 7021 AL Zelhem
06-58963347
pelgrim-jonathans@hotmail.com
www.jonathans.nu

De Boerderij Zelhem
•
•
•
•

Hans Hayen, alias JonatHanS, schildert
met acryl sfeervolle abstract magische
werelden. Realistische elementen,
waaronder de bol, zorgen voor
herkenning en contrast. Nieuw is de
pouring techniek die in enkele van zijn
recente werken is toegepast. Ontdek het
in een ongedwongen sfeer. U bent van
harte welkom!

17
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Meeneweg 4, 7021 HN Zelhem
0314-623286
info@deboerderijzelhem.nl
www.deboerderijzelhem.nl

“Bij Stichting de Boerderij, landelijk
gelegen aan de rand Zelhem, exposeren
de cursisten van bijna alle cursussen.
Overzicht van alle teken- en
schilderwerk, boetseer- en
beeldhouwwerk. Houtsnijwerk, wol
spinnen en vilten, kantklos en quilten.
Boekbinden, stoelenmatten en werken
met wilgentenen. Gezellig terras met
uitzicht op de tuin en de omgeving.”

19

Slaapspecialist Drempt
BELEEF HET LIGCOMFORT BIJ ONS IN DE WINKEL..

Slaapspecialist Drempt
Rijksweg 20 | 6996 AC Drempt
Tel.: 0313 476218
www.slaapspecialistdrempt.nl

SD-KunstVrierdaagse185x265(Halve).indd 1

Gratis parkeergelegenheid
Gratis bezorging en montage door heel Nederland
Gratis afvoer van oude matrassen en slaapkamermeubilair is mogelijk
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Cees Roorda
•
•
•
•
•

Cees Roorda is een gerenomeerd
schilder van wildlife art. Met zijn oog voor
detail, is hij in staat elk haartje en veertje
trefzeker te schilderen. Cees draagt
samen met Pam Hessels zorg voor
de expositie van het schilderwerk van
Carolien Harteveld.

Maron Hilverda
•
•
•
•
•

Atelier “De Carolinahoeve”
Turfweg 29 , 7021JN, Zelhem
06-22207047
roorda@gmail.com
www.ceesroorda.nl

Pam Hessels
•
•
•
•

KUNSTHOEK7
Heidenhoekweg 7, 7021 JR Zelhem
06-47181541
maronhilverda@me.com
https://maronhilverda.nl

21a

“Paul Klee zei het al: “Zie de mens: half
gevleugeld half gevangen.” Een citaat dat
mooi weergeeft wat mij zoal bezig houdt.
Ik werk vanuit een behoefte om mijn
gedachtenspinsels vorm te geven. Met
mijn schilderijen neem ik een duik in
de onzichtbare werkelijkheid die schuilt
achter de zichtbare werkelijkheid. Qua
stijl zoek ik naar het juiste evenwicht
tussen realisme en persoonlijke
symboliek.”

Atelier “De Carolinahoeve”
Turfweg 29, 7021 JN Zelhem
06-55116422
pamhessels@hotmail.com		

Pam Hessels schildert landschappen
die haar raken, zoals de Achterhoek en
Terschelling. Haar kleurgebruik varieert
van uitgesproken, tot uitermate subtiel.
Ook draagt zij met Cees Roorda zorg
voor de expositie (postuum) van Carolien
Harteveld.
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21b
Meta Dame
•
•
•
•
•

Mijn naam is Meta Dame, beeldend
katkunstenaar. Al mijn werken zijn
geïnspireerd op het thema De Kat in de
Kunst: sculpturen van brons, keramiek
en gecombineerde materialen en
fotoschilderijen. Dit zijn composities van
ambachtelijk op doek aangebrachte foto’s
die ik maak in de natuur en beelden van
mijn katten, die vaak een sprookjesachtig
geheel vormen.

Suze Florij
•
•
•
•
•

Katgalerie “La Dame Bastet”
Aaltenseweg 21, 7025 CJ Halle
06-10456105
metadame@centrumvoorkat.nl
www.katgalerie-ladamebastet.nl

Atelier Suze / De Steenenvloer
Dorpsstraat 16, 7025 AD Halle
06-22953469
info@desteenenvloer.nl
www.ateliersuze.nl
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Mijn naam is Suze Florij en ik heb sinds
een paar jaar een keramiekatelier in
onze tegelshowroom. In mijn atelier
houd ik me bezig met het maken van
tegels en beoefen ik het ambacht
pottenbakker. Het vormen van klei tot
een gebruiksvoorwerp of object. De
talloze decoratie mogelijkheden. De
spanning bij het openen van de
keramiekoven. Dit maakt dat
het werken met klei mijn grote
passie is geworden.
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Sigrid Verbruggen
•
•
•
•
•

Atelier Lichtstreken
Halsedijk, 7025 DA Halle
06-57082258
sigrid@lichtstreken.nl
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 in symboliek. Ontdek
de vogels die ze realistisch weergeeft in
een surrealistische wereld. Daarnaast
maakt ze kleine grafische werkjes
op handgeschept papier.
Informeer vrijblijvend naar haar
schilderlessen en workshops.
Kom, en laat u inspireren!

24

KUNST4DAAGSE Bronckhorst

Ab Wisselink
•
•
•
•
•

Heidehuus
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-12112050
wisselink.ab@gmail.com
www.abwisselink.nl

De natuur is een grote passie van
Ab Wisselink en levert hem een
onuitputtelijke bron van inspiratie op voor
het maken van foto’s. Naast het maken
van realistische foto’s, zoekt Ab bij de
nabewerking naar mogelijkheden om op
een natuurlijke manier iets toevoegen
aan het oorspronkelijke beeld, waardoor
bij de kijker verwondering ontstaat. Een
deel van zijn foto’s is te zien op
www.abwisselink.nl.

Jos van der Haar
• Heidehuus
• Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-48300380
• jos@squarecircle.nl
• www.squarecircle.nl

25b

Jos is een maker. Hij gebruikt daarvoor
veel verschillende materialen, van
steigerbuis tot halfedelstenen, van hout
tot messing, van schildersdoek tot steen.
Toeval speelt vaak een rol evenals
nieuwsgierigheid naar hoe materiaal zich
gedraagt. Het resultaat is vaak
abstract en kleurrijk.
a

Bernard Lucassen
•
•
•
•

Heidehuus
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-20525353
info@heidehuus.nl		

“veur mien beelden en veurwerpen van
holt laot ik mien vaak inspireren deur
de natuur. Hoe weersinvloeden un stuk
holt kunt veranderen in kunstzinnige
objecten. Uutendelijk bepaalt ut stuk holt
wat ik gao maken en soms duurt ut un
hötje veur dak daor achter bun.
Ik nuum mien zelf: Bernard
HOLTHAKKER.”

25
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Maryan Bömer
•
•
•
•
•

Sharon Wiemelink Armoise Jewelry
•
•
•
•
•

Heidehuus
Halle Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-23477116
info@armoise.nl
www.armoise.nl

“De sieraden van Sharon Wiemelink
reflecteren haar fascinatie voor
eeuwenoude, door de mens gemaakte
objecten die verloren zijn geraakt in de
tijd. Door ze te verzamelen en tentoon
te stellen veranderen deze objecten
voor haar in een mysterieuze bron van
opwinding en inspiratie. Uit belang
voor een gezonde toekomst voor mens
en planeet werkt Sharon met
Fairmined goud en
d
zilver.”

25

Heidehuus
Halle Heideweg 22, 7025CL, Halle Heide
06-38512915
maryanbomer@upcmail.nl
https://maryanbomer.exto.nl

“Maryan maakt voornamelijk zilveren
sieraden, soms in combinatie met goud.
Zij gebruikt ook natuurlijke materialen
uit Z-Afrika, zoals olifantenhaar,
struisvogelei en stekelvarkenpen.
ook verwerkt ze kunststof en titanium.
Ze houdt van strakke vormen maar volgt
wel altijd haar gevoel.”

25e

Marian Groot Wassink
•
•
•
•
•

Heidehuus
Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-33421456
mariangw@hotmail.com
https://mariangw.wixsite.com/
mariangrootwassink

“Marian laat zich bij het schilderen
inspireren door o.a. muziek, boeken,
films, mode en intrigerende historische
figuren. Hiervan maakt zij kleurige
composities in acryl/collage.
Zij is begonnen met fotograferen, in
eerste instantie als studie voor haar
schilderijen. Inmiddels zijn haar foto’s
een op zichzelf staand medium.”

25f

KUNST4DAAGSE Bronckhorst

Meta Joanknecht
•
•
•
•
•

Sylvie Maier
•
•
•
•
•

Heidehuus
Halle Heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-23883323
sylvie@sylviemaier.nl
www.squarecircle.nl

Heidehuus
Halle-heideweg 22, 7025 CL Halle Heide
06-10376013
info@meta-joan.nl
www.meta-joan.nl

Ik werk met gerecycleerde materialen
en verwerk die tot draagbare kunst. In
mijn ontwerpen gebruik ik materialen
die in het kielzog van het dagelijks leven
worden achtergelaten. In onverwachte
assemblage verkrijgen de materialen
een nieuwe identiteit en verandert
de perceptie. Intrigerende grafische
verhalen met mijn pallet van afval.
Een verrassende esthetiek in
draagbare objecten.
h
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Vera van Loon en
Latente Talenten
•
•
•
•
•

Latente Talenten
Dwarsdijk 8, 7025CR, Halle
06-51077915
vera@latentetalenten.nl
https://latentetalenten.nl

Vera van Loon schildert abstrakt met
olieverf. Voor haar schuilt schoonheid
in de natuur en in het vergankelijke.
In het atelier op de deel geeft ze nu
17 jaar les aan Latente Talenten,
amateurkunstenaars met kwaliteit.
Iedereen is vrij om onderwerp,
materiaal en techniek te kiezen.
Ontwikkeling, leren en
gezelligheid gaan hier
hand in hand.

Sylvie maakt schilderijen, beelden,
objecten, keramiek en diorama’s.
Doorgaans realistisch en het heeft
dikwijls een staart. Met andere woorden,
geïnspireerd door dieren en de natuur.
Soms met een ‘twist’ die stemt tot
nadenken.

26

25g
Wildlife Art Museum
• Korenweg 8, 7021 ME Zelhem
• 06-12124001
• b.wisselink@wisdijk.nl		
Preview Wildlife Art Museum. Als
verzamelaar van kunst, met als
onderwerp dieren en natuur, wil ik graag
een deel van onze collectie laten zien.
Het zijn schilderijen en enkele bronzen
beelden. Naar een permanente locatie
voor het museum wordt nog gezocht.

• Wisselinkweg 1, 7021 MD Zelhem
• 06-12124001
• b.wisselink@wisdijk.nl

Fotoclub ‘Blik’
•
•
•
•

B. Wisselink

De Heeren van Wolfersveen
Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem
0314-643499
tjeerd.visser@planet.nl

28

“Ruim 15 jaar geleden ontmoetten de 7
leden elkaar bij een verdiepingscursus
‘Fotografie’ op De Gruitpoort. Sindsdien
inspireren/motiveren en stimuleren ze
elkaar en bespreken samen - normaal
gesproken - maandelijks het werk.
Steeds zoekend naar verdieping in de
thema’s. Elk lid heeft in de loop der
jaren een eigen stijl ontwikkeld.
Het thema van deze
expositie is ‘Leegte’.”

27

Ik schilder met olieverf en ben bij
verschillende kunstenaars in de leer
geweest. Ook heb ik een aantal jaren
een opleiding in fijnschilderen gevolgd bij
Art Partout in Deventer. Het liefst schilder
ik dieren, maar ik heb ook stillevens
geschilderd.

29a
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Schilderkring
De Kwast
• Wisselinkweg 1, 7021 MD Zelhem
• cobie@onderstal.nl

Erik Wessels wildlife art
•
•
•
•

Wisselinkweg 1, 7021 MD Zelhem
06-57991779
Info@erikwessels.nl
www.erikwessels.nl

“1x per maand schildert Schilderkring
de Kwast onder begeleiding van Cees
Roorda. Als mede kring schilders zijn
wij, Ghislaine Lebbink, Corrie van den
Hoeven, Els van Ditshuizen, Tom Zoomer
en Cobie Onderstal, uitgenodigd ook te
exposeren aan de Wisselinkweg.
De getoonde werken zijn zeer divers
van miniatuur tot robuust, in acryl maar
ook potlood en aquarel. Meestal met de
natuur als onderwerp.”

29c

“Erik Wessels raakte op jonge leeftijd
gefascineerd door de natuur, met name
door vogels en inheemse dieren. Hij
begon dieren in hun leefomgeving te
tekenen en te schilderen.

Graat Metz
•
•
•
•

Groot Zande
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
06-22581127
graatmetz@gmail.com

Graat zaagt, timmert en verft. Oude
tafels, kasten, lampen en resten hout
worden verwerkt tot nieuwe creaties. De
secretaire van oma kent zichzelf niet
meer terug, een nachtkastje kruipt in een
wandmeubel en een overgebleven stuk
multiplex wordt een bijzettafeltje voorzien
van een kleurig mozaïek. Verrassende
meubelstukken, orgineel en
eigenzinnig. Graat werkt
a
ook in opdracht.

Erik werkt graag met acryl en aquarel
verf en probeert dieren zo te schilderen
dat hun emoties als het ware te voelen
zijn. Met name de sprekende blik in de
ogen van dieren wil hij zo realistisch en
natuurgetrouw mogelijk”

31
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Marleen Hager
•
•
•
•
•

Pedicurepraktijk PiedPedicurepraktijk Pied-à-Terre
Pied-à-Terre
Pedicurepraktijk

Groot Zande
PEDICURE EN MEDISCH PEDICURE
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
06-22581127
marleenhager@hotmail.com
Nank van der Boon
PEDICURE EN
EN MEDISCH
MEDISCH PEDICURE
PEDICURE
PEDICURE
https://hagerm96.wixsite.com/
De Zuylenkamp 34, Hummelo
portfoliolcmhager
Nank van der Boon

Nank van der Boon
Komt ook bij u aan huis!
De Zuylenkamp
Zuylenkamp 34,
34, Hummelo
Hummelo
De
Een foto is slechts een moment van
Vooral voor mensen met DM,

een seconde, maar
verbeelding
Reuma en COPD
Komtde
ook
bij uu aan
aan huis!
huis!
Komt
ook
bij
kan een heel leven
meegaan.
Iedereen
Vooral voor
voor mensen
mensen
met DM,
DM,
Vooral
met
heeft een eigen blik op de wereld, en
Bel: 06 - 44 50 07 99
Reuma en
en COPD
COPD
Reuma
zo ook kunstenares
Marleen
Hager.
Laat je verrassen door haar schilderijen
Bel: 06
06 -- 44
44 50
50 07
07 99
99
Bel:
en fotografie. En je zal achtergelaten
worden met een beeld dat langer da één
seconde zal ronddwalen in je hoofd.

Ria Gilsing
•
•
•
•

Groot Zande
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
06-22581127
graatmetz@gmail.com		

Ria Gilsing heeft iets met klei. RAKU is
een techniek van pottenbakken die zijn
oorsprong vond in Japan. Het maken
van RAKU is een bijzondere belevenis
waarbij een uit klei gevormd voorwerp in
korte tijd een geheel andere gedaante
krijgt door inwerking van vuur, lucht,
water en rook. Eigen glazuren geven hier
een extra dimensie aan.

31b

31c

Pedicurepraktijk PiedPEDICURE EN MEDISCH PEDICURE
Nank van der Boon
De Zuylenkamp 34, Hummelo

Komt ook bij u aan huis!
Vooral voor mensen met DM,
Reuma en COPD
Bel: 06 - 44 50 07 99
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Els Lemkes
•
•
•
•

Bernhardlaan 9, 6998 AS Laag Keppel
06 12071716
www.elslemkes.nl
imeel@elslemkes.nl

Els Lemkes werkt met antiek,
handgeweven boerenlinnen. Door
plooien, stikken, spannen en soms
kleuren en scheuren van het materiaal
ontstaat een reliëf. Van beddengoed naar
grafische panelen: het oude linnen in een
nieuwe jas.

Hanneke Vleugel
•
•
•
•
•

Galerie Vleugel
Bernhardlaan 9, 6998 AS Laag Keppel
06-30048972
www.hannekevleugel.nl
hannekecvleugel@gmail.com

“Hanneke Vleugel maakt schilderijen
(acryl op doek) Ruimtelijk werk:
Bergdorpjes op stukken hout of steen
(met papier, materiaal uit de natuur en
epoxy)”

32a
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Marianne Geldermans
pseudoniem: Mannegel
•
•
•
•
•

De Slaapspecialist
Rijksweg 20, 6996 AC Drempt
06-52095080
mannegel@gmail.com
www.mannegeldermans.nl

“Nieuw leven van verloren hout.
Ze heeft al aan veel kunstmarkten
meegedaan en een aantal keren
geëxposeerd. Woont aan de kust en
het aangespoelde drijfhout heeft haar
geïnspireerd. Soms wordt het op een
schilderdoek geplaatst en wordt het hout
onderdeel van een voorstelling. Maar
andere keren ontstaat er iets dat door de
lijnen en groeven van het hout zijn eigen
leven gaat leiden.”
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55 56
rechts is 1 Atelier de Rode Hoed (Ellyes
Overduin) Kastanjelaan 7.
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Ga terug naar Kerkhoflaan, kruispunt rechtdoor, RA Netwerkweg, RA Ruurloseweg, rotonde rechts
aanhouden om Vorden Din te gaan,
Dorpsstraat, LA Raadhuisstraat, rechts is 12 MAS Kulturhus Vorden
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31
Ga terug naar de Dorpsstraat, LA
Zutphenseweg en direct RA Burg. Galleestraat in, rechts is Grand
20
Bistro de Rotonde Kerkstraat 3. Vervolg route LA. Direct links is 13 (Annet Mos) Het Wiemelink
1

Horeca
13

Vervolg route via de Burg. Gallestraat, LA Almenseweg, links is 14 in Theetuin van Veldwijk (Henny
Fer21
werda) Almenseweg 57.

14

Ga terug via de Almenseweg, RA Mispelkampdijk, LA Zutphenseweg,
RA Addinkhof, LA De Voornekamp,
Doetinchem
direct links is 15 Ada’s Quilt, (Ada vd Brink-Kalteren) De Voornekamp 28.

15

Nieuw-Wehl

Ga terug LA Addinkhof , RA Het Heijink, links is 16 (Roelina Talla) Het Heijnk 12.
Vervolg route, LA Het Stroo, LA Strodijk, LA Rondweg, RA Deldenseweg (Bord Delden), niet rechtdoor bij
Hilverinkweg maar rechts aanhouden, RA Deldensebroekweg en direct LA Nieuwenhuisweg, LA Lankhorsterweg, RA Vordenseweg, rotonde LA om op de Vordenseweg te blijven. U fiets nu weer richting centrum
Hengelo naar het startpunt de Remigiuskerk.
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FIETSROUTE ZELHEM-HALLE - 38 km

U bent bij

Start op de Markt in het centrum van Zelhem. Op de hoek met de Stationsstraat is De Groes, vlakbij
de Lambertikerk. Fiets richting Doetinchem via de Doetinchemseweg, RA Achter de Hoven, LA Abraham
Kuyperstraat, RA Troelstrastraat, rechts is 17 Jonathans, (Hans Hayen) Troelstrastraat 15.

Horeca
17

Vervolg route, RA Hummeloseweg, LA Magnoliaweg, RA Hengeloseweg, gaat over in Burg. Rijpstrastraat,
LA Rembrandtstraat, RA Meindert Hobbemastraat, rechts is 18 (Gerrit Wolsink) Meindert Hobbemastraat
25.

18

Vervolg uw route, LA Vincent van Goghstraat, RA Jan Steenstraat blijven volgen tot T-splitsing, LA Meeneweg, na ongeveer 100m LA, rechts is 19 Activiteitenbegeleiding De Boerderij, (met meerdere exposanten) Meeneweg 4.

19

Ga stukje terug, RA Meeneweg, RA Halseweg, LA Brinkweg, RA Handelsweg, LA Industriepark, rechtdoor fietspad (Oude Spoorbaan) volgen, LA Heidenhoekweg, rechts is 20 Kunsthoek 7 (Maron Hilverda)
Heidenhoekweg 7.

20

Vervolg route, RA Lageweg, RA Turfweg, na ong. 400 m rechts is 21 De Carolina hoeve (Cees Roorda A,
Pam Hessels B) Turfweg 29.

21A
+ 21B

Fiets terug naar kruispunt Lageweg, rechtdoor Stadsedijk, RA Pluimersdijk, LA Kerkstraat, LA Dorpsstraat, rechts is 22 (Suze Florij) Dorpsstraat 16.

22

Vervolg route via Dorpsstraat richting Zelhem, RA Halle-Heideweg, LA Aaltenseweg, links is 23 Katgelerie & quot (Meta Dame) Aaltenseweg 21.

23

Fiets terug naar Halle-Heideweg LA, daarna RA Halsedijk, LA Halsedijk blijven volgen, na de beek
Veengoot is rechts 24 Atelier Lichtstreken(Sigrid Verbruggen) Halsedijk 13.

24

Vervolg route Halsedijk, LA De Witte Rieteweg wordt Tolhutweg, LA Halle-Heideweg, net voorbij de bocht
met Heurneweg is rechts 25 in het Heidehuus (Jos v.d. Haar A, Ab Wisselink B, Bernhard Lucassen
C, Sharon Wiemelink D, Maryan Bömer E, Marian Groot Wassink F, Sylvie Maier G, Meta Joanknegt H)
Halle-Heideweg 22.
Heel klein stukje terug, LA Heurneweg, LA Veengoot, RA Dwarsdijk, direct links is 26 Latente talenten,
(Vera van Loon e.a.) Dwarsdijk 8.
Fiets klein stukje terug en steek de Veengoot over en blijf de Dwarsdijk volgen, RA Heisterboomsdijk, LA
Ruurloseweg, steek Ruurlosew over, links is 27 in De Heeren van Wolfersveen Fotoclub Blik, (meerdere
exposanten) Ruurloseweg 38.
Steek Ruurloseweg weer over RA richting Zelhem, RA Aaltenseweg, LA Gielinkweg, RA Oosterwijkweg,
LA Hogeveldweg, LA Vrogteweg, RA Vrogteweg blijven volgen, steek Hengeloseweg over, wordt Korenweg, links is 28 Wildlife Art Museum Korenweg 8.

25
A t/m H
Horeca
26
27
Horeca
28

Vervolg uw route via de Korenweg, LA Wisselinkweg, links is 29 (Bennie Wisselink A, Erik Wessels B,
Schilderkring De Kwast Cobie Onderstal C) Wisselinkweg 1.

29
A+B+C

Vervolg route via de Wisselinkweg, LA Hummeloseweg en blijf deze volgen richting centrum Zelhem.
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Start bij hotel Café Restaurant De Gouden Karper in Hummelo. Route volgen viaDoetinchem
de Dorpsstraat richting Doetinchem.

Horeca

Op de rotonde rechtdoor, is Sliekstraat, volgende rotonde LA Rijksweg, rechts is 31 (Graat Metz A, Ria
Gilsing B, Marleen Hager C), Rijksweg 122

31
A+B+C

Fiets terug naar laatste rotonde, rechtdoor Rijksweg volgen. In Laag-Keppel komt u langs cafetaria De
Olde Schole.

Horeca

Nieuw-Wehl

U steekt de Rijksweg over, is Julianalaan, links aanhouden en direct RA Bernardlaan, links is 32 Galerie
Vleugel (Hanneke Vleugel A, Els Lemkes B) Bernardlaan 9.

32
A+B

Vervolg uw route, LA Jan de Jagerlaan, LA Van der Hardt Abersonlaan, Steek de Rijksweg over, RA en
de Rijksweg blijven volgen tot in Drempt, links is 33 in Slaapspecialist Drempt (Marianne Geldermans)
Rijksweg 20.

33

Steek de Rijksweg over, rechts is naast Garage Berns 34 Zepp Gerritsen (Frans Gerritsen) Rijksweg 25.

34

Steek Rijksweg weer over LA en sla direct weer LA om de Gildeweg in te gaan, RA Dominee de Graaffweg, LA Dreef, RA Waardeel, LA Waardeel blijven volgen, links is 35 (Henk Stemerdink) Waardeel 15.

35

Vervolg route, LA Wittehemelweg, RA Kerkstraat, gaat over in Tellingstraat, links is op Wijnboerderij ’t
Heekenbroek 36 (Julia de Bont-Joosen) Tellingstraat 7.

36

Vervolg route, LA Roomstraat, LA Zomerweg, RA Hulsevoortseweg, rechts is 37 (Dineke Pelgrom) Hulsevoortseweg 7.

37

Ga terug naar de Zomerweg LA, en deze blijven volgen tot T-splitsing Torenallee/ Zutphen-Emmerikseweg, LA Zutphen-Emmerikseweg, links is 38 Atelier Galerie Anne von Drehle (Marja Stuurman A, Anne v
Drehle B) Zutphen-Emmerikseweg 17.

38
A+B

Vervolg uw route, rechts is 39 Boerderij Middelbeek (Angelique Gerritsen A, Otto Koedijk B, Jet Heusinkveld C, Annie Elissen D, Ina Kets E) Zutphen-Emmerikseweg 4.

39
A t/m E

Vervolg uw route, RA Beekstraat, RA Reigersvoortseweg, na 1000 m RA is 40 (Anneke van der Meer A,
Edith van Eijden B) Reigervoortseweg 26.

40
A+B

Fiets terug naar Reigersvoortseweg RA, Reigervoortseweg gaat over in Bronkhorsterstraat, gaat over
in Kerkstraat, RA Sint Janstraat, RA Keijenborgseweg, links is 41 in Um d’n olden Smid (Ria Kooistra)
Keijenborgseweg 31.

41

Keijenborgseweg blijven volgen, LA Hemstede, RA Neuzendijk, rechts is 42 (Hilda Haselberg )en 43
(Jos Heerink A, Monique Lobker B) Neuzendijk 5

42
43A+B

Vervolg uw route, RA Populierenweg, LA Keijenborgseweg, rechtdoor aanhouden, gaat over in Zelhemseweg, deze blijven volgen tot voorbij Het Wapen van Heeckeren, in de scherpe bocht RA Broekstraat. LA
Kampermanstraat, RA Van Heeckerenweg, rechts is De Klevenhorst, Van Heeckerenweg 13.

Horeca

Vervolg uw route op de Van Heeckerenweg, rechts is 44 Project1Art (Fieke Jolink) Van Heeckerenweg 1A.
Vervolg route, direct LA de Dorpsstraat in en u bent nu weer bij het startpunt De Gouden Karper.
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Laag-Keppel
Blijf Zutphen-Emmerikseweg volgen tot rotonde in Toldijk,
RA Kruisbrinkseweg, direct rechts is 48 (Atelier
Jan van Hal) Kruisbrinkseweg 6.
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Vervolg route, LA Prins Bernardlaan, RA Bronkhorsterweg, na ongeveer 25m RA Bronkhorsterweg, aan
het eind van deze weg is links 50 Boerderij De Vierslag (Gerda Wisselink A, Joyce Gouda B) BronkhorDoetinchem
sterweg 42.
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Ga verder op de Kruisbrinkseweg, gaat over in Toldijkseweg. Vervolg route via Toldijkseweg
Kr
31
Steenderen. In Steenderen gaat Toldijkseweg over in Burg. Smitstraat. RA Dr.A.Ariensstraat in, links is 49
(Agnes van Zandwijk) Dr Ariensstraat 15.
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Bij het verlaten van de kerk links aanhouden,
voor Het Wapen van Baak links de 42Wichmondseweg in.
E
Direct links is 46 Beeldhouwatelier Baak Beelden (Anna v.d.Vliet
A, Ada Hartman B) Wichmondseweg
17a.
43

ijksw
eg

eg

eweg
sels
Vars

Start op de parkeerplaats van de St-Martinuskerk Wichmondseweg 17 in Baak. In de kerk Martinushuus
29
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41
45 (José Spiek A, Ine de Laak Achter-Drempt
B, Ans Leeflang C, Olga Ellenkamp D)
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50
A+B

Fiets terug en sla links af om opNieuw-Wehl
de Bronkhorsterweg te blijven, na een kleine 100m RA Bronkhorsterweg, RA
Kastanjelaan, RA De Eiken, LA De Wilgen, rechts is 51 Galerie Bronkhorst (Corrie Kortoom-Dinnissen A,
Rietje Heeling B, Anton Peters C, Ineke Rethans D, Joke Logtenberg E, Ina Bijvank F) De Wilgen 5.

51

Vervolg route, RA Kastanjelaan, RA J.F. Oltmansstraat, gaat over in Doesburgseweg, fietspad gaat over
Doesburgseweg, volg fietspad een klein stukje, sla bij ANWB-paddenstoel RA richting Olburgen, fietspad
gaat over Olburgseweg, blijf fietspad volgen tot in Olburgen. LA Roggeland, daarna RA, links is 52 Marikes Atelier (Marike Farenhorst) Roggeland 13

52

RA Capellegoedweg, LA Olburgseweg wordt Dierenseweg, RA fietspad over de dijk volgen, blijf deze volgen tot Bronkhorst (=ong. 6 km), op kruispunt Bakerwaardse weg en Veerweg RA Bovenstraat, LA Onderstraat, gaat over in Dr A.Ariensstraat, links is 53 K10 Textiles (Koertien Minjon) Doctor Ariensstraat 41A.

53

Vervolg route, LA Bakerwaardseweg, rechts is 54 Den Halven Sandacker (Axel Scholze) Bakerwaardseweg 11.

54

Vervolg uw route, RA Bontekoeweg, blijf deze volgen tot Zutphen Emmerikseweg, LA en vervolg uw route, Zutphen Emmerikseweg gaat over in Den Elterweg, RA IJsselweg, rechts is 55 Atelier Beeldig buiten
(Ria Wiltingh) IJsselweg 19.

55

U vervolgt uw route op de IJsselweg, na ong. 350 m rechts is in Theetuin Vierakker 56 (Susanne Redeker A, Jacqueline de Keijzer B, Ineke v.Stipthout C, Jolly Berfelo D, Annemarie Hakvoort E, Paul Kleingeld F) IJsselweg 13.

56
A t/m F

Fiets verder op de IJsselweg, gaat over in Vierakkersestraatweg, RA Dorpsstraat (Wichmond), RA Baakseweg, gaat over in Vordenseweg. RA Wichmondseweg, links blijven volgen en u nadert het startpunt de
St-Martinuskerk.
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Henk Stemerdink
•
•
•
•

Een aantal herfstwandelingen rond
Landgoed Hackfort, waren voor Henk
de aanleiding om zijn oude liefde voor
het schilderen van landschappen weer
op te pakken. Met acrylverf schilderde
hij vele bosgezichten, en creëerde hij
kleurrijke landschappen als levendige
stukjes natuur aan de wand. Tijdens de
Kunst4daagse bent u van harte welkom
om deze serie boslandschappen te
bekijken op zijn atelier.

Zepp Gerritsen
•
•
•
•

Waardeel 15, 6996 BJ Drempt
06-81088131
henk.stemerdink@outlook.com
www.henkstemerdink.nl

Rijksweg 25, 6996 AA Drempt
06-13572476
https://zeppgerritsen.nl
fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

35

Kunstenaar Zepp Gerritsen drukt zich de
laatste jaren vooral uit in het werken met
glas. U kunt objecten zien van gegoten
en gefused glas. De cursisten hebben
dit jaar mooi werk om te laten zien.
Ook zijn er werken te zien van Inyx-art.
Uiteen lopende objecten van abstract tot
toegepaste kunst, voornamelijk cortenstaal en glas. U bent van harte welkom
op deze prachtige locatie.

Julia de Bont-Joosen
•
•
•
•
•

Wijnboerderij ‘t-Heekenbroek
Tellingstraat 7, 6996 DZ Drempt
06-12134133
www.juliajoosen.nl
juliajoosen@gmail.com

“Al sinds de oprichting is Julia lid
van kunstenaarsnetwerk Het Web in
Doetinchem. Tijdens de kunst4daagse
exposeert zij met het thema’ bloemen’
bij wijnboerderij ‘t-Heekenbroek van de
familie Huisman in Drempt. In ‘de dobbe’
en buiten op het terras kunt u genieten
van een lekker kopje koffie of
thee en natuurlijk van een
heerlijk glas wijn. U bent van
harte welkom.”

34

36

Marja Stuurman
•
•
•
•

Atelier/Galerie Anne von Drehle
Zutphen-Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk
06-23395216
marja004@xs4all.nl

Ik maak beeldboeken, ik probeer
herinneringen te vangen in
beeldverhalen. ik gebruik tekenmateriaal,
verf, stof en borduren worden toegevoegd
als dat bij mijn verhaal past.

Dineke Pelgrom
• Hulsevoortseweg 7, 6996 DG Drempt
• 06-12694970
• info@dinekepelgrom.nl
Dineke Pelgrom exposeert met abstracte
en impressionistische schilderijen.
De werken zijn over het algemeen
kleurrijk en uit vele lagen en met reliëf
opgebouwd. Ook zullen er enkele
beeldhouwwerken en glas objecten te
zien zijn.

37

Anne von Drehle
•
•
•
•
•

38a

Atelier/Galerie Anne von Drehle
Zutphen-Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk
06-46524663
www.annevondrehle.nl
info@annevondrehle.nl

Geluk betekent voor Anne von Drehle
een groep kleurige vrouwen op het doek.
Anne schildert vooral met het paletmes,
want een kwast vindt zij te voorspelbaar.
Zij schildert één terugkerend thema.
Vrouwen, groepjes vrouwen die samen
onderweg zijn en plezier in het leven
hebben. Anne wil een beeld creëren
waar mensen met plezier naar kijken.

38b
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Otto Koedijk,
houtdraaier
•
•
•
•
•

Ina Kets - Heusinkveld
•
•
•
•

Boerderij Middelbeek
Zutphen-emmerikseweg 4, 7227 DK Toldijk
06-42891515
www.ottokoedijk-houtdraaier.nl
ottokoedijk@hetnet.nl

Otto verwerkt hout uit de regio. want
als je de boom hebt gezien weet je ook
meer van het hout.

Boerderij Middelbeek
Zutphen Emmerikseweg 4, 7227 DK Toldijk
06-38671138
ina@kets4.nl

Ina Kets opent de deuren van de
historische boerderij Middelbeek. Ina
maakt en ontwerpt al jaren sieraden.
Zij werkt met natuurlijke stenen in
combinatie met zilver. Zij hanteert
de hamer om schakels verrassend
onregelmatig vorm te geven. Zij vindt
het leuk als er tijdens het proces van het
smelten spontaan mooie grillige vormen
ontstaan. Er is naast de sieraden van Ina
veel meer kunst te zien.

39b

Jet Heusinkveld Beelden van Jet
•
•
•
•
•

Boerderij Middelbeek
Zutphen-Emmerikseweg 4, 7227 DK Toldijk
06-19103980
www.beeldenvanjet.nl
jetheusinkveld@gmail.com

“In Jet ‘s werk spreekt liefde voor de
natuur. Ambachtelijk ,gedetailleerd met
een humoristische inslag. Vormgegeven
met haar handen, het blijft haar
verwonderen.”

39a

39c
Angelique Gerritsen
•
•
•
•
•

Annie Elissen Atelier Grand Elan
•
•
•
•
•

Boerderij Middelbeek
Zutphen Emmerikseweg 4, 7227 DK Toldijk
06-50880639
www.annie.elissen.com
annie@elissen.com

Koe en tulp, stilleven, vogel en mens,
verweven met elkaar in kleurrijke
harmonie. Alledaagse schoonheid met
een vleugje fantasie kenmerkt het werk
van Annie Elissen. Schilderen op doek,
glas, porselein, lampen; bezoekers
verrassen en laten genieten van haar
werk. In haar atelier Grand Elan in
Brummen, waar haar kunst ontstaat
en cursussen/workshops
plaatsvinden, bent
d
u op afspraak heel
welkom.
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Boerderij Middelbeek
Zutphen Emmerikseweg 4, 7227 DK Toldijk
06-34063809
www.atelierangeliquegerritsen.nl
angeliqueg@solcon.nl

“Angelique is vanuit een liefde voor
mode en vormgeving altijd bezig met
creëren. Ze schildert, maakt kleding en
accessoires. Het experimenteren met
leer leverde haar een fraaie collectie
eigentijdse retro en minimalistische
tassen op. Kleurrijke en unieke
tassen die nu te zien zijn.”

39e

Anneke van der Meer
•
•
•
•

Annekeramiek landgoed Reigersvoort
Reigersvoortseweg 26, 7227 NK Toldijk
06-14479689
annekesvandermeer@gmail.com

Altijd al creatief, vooral met klei. Daarin
ondervindt zij ontspanning. Vergeet
haast de tijd om haar werkstukken mooi
en uniek te maken. Deelt haar hobby
graag met anderen en geeft al jaren les.
Het eindresultaat dat uit de (raku)oven
komt is altijd weer anders. Door deze
handvormen in de bloemrijke tuin van
Reigersvoort te exposeren komen ze
extra mooi tot hun recht.

40a
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Ria Kooistra Paintings
•
•
•
•
•

Edith van Eijden
•
•
•
•
•

Landgoed Reigersvoort
Reigersvoortseweg 26, 7227 NK Toldijk
06-22093641
www.edithvaneijden.nl
edith@edithvaneijden.nl

“Edith werkt met keramiek en is
gespecialiseerd in de Raku- en
Naked Raku stooktechnieken. Zij
is constant op zoek naar nieuwe
vormen en combinaties met andere
materialen waarmee ze een eigen stijl
creëert en zich hierbij laat inspireren
door alles om haar heen wat samen
met het verrassingselement van de
stooktechnieken resulteert in een uniek
eindproduct. Al haar werken zijn
unica.”

40b

Wijngaard Um D’en Olden Smid
Keijenborgseweg 31, 7021 LW Velswijk
06-19736787
www.riakooistra.nl
info@riakooistra.nl

Creativiteit is voor mij een cadeautje dat
ik heb meegekregen bij mijn geboorte,
dat ik koester en mag doorgeven aan
anderen. Het samen creëren van iets
nieuws, het contact, de verhalen,
even verdwijnen in de stilte van het
schilderij. Mijn werk bestaat meestal
uit geabstraheerd portret en/of abstract
op de grens van realisme en figuratief.
Ook zijn schilderijen te zien van vele
cursisten.
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Hilda Haselberg
•
•
•
•
•

Jos en Elly Heerink
Neuzendijk 22, 7021 LS Velswijk
0314-641662
www.hildasart.nl
hildahasel@live.nl

“Schilder vooral wat emotie oproept. Wil
die emotie in de schilderijen overbrengen
naar de kijker. Mensen en dieren zijn een
onuitputtelijke inspiratiebron . Schilder
mensen en dieren zoals ze echt zijn.
de Vergankelijkheid van het leven.
Begonnen met gedetailleerd aquarelleren
en heb me als autodidact ontwikkeld
door vele workshops en lessen
te volgen. Ook de Adlih’s Art zal
ze hier laten zien....”
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Grand bistro de Rotonde

Jos Heerink
•
•
•
•
•

Potterie Jos Heerink
Neuzendijk 5, 7021 LS Velswijk
0314-641662 / 06-34125851
https://josheerink.nl
Heerink.e.j@gmail.com

Vanaf 1988 is Jos al bezig met klei, de
technieken en de objecten veranderen
door de jaren heen. Door het RAKU
stoken van aardewerk objecten worden
de kleuren steeds verrassender. De div.
objecten staan in de tuin/open schuren
en atelier tijdens de Kunst4daagse van
Bronckhorst. Bezoekers mogen hier
vrijelijk ronddwalen en plaatsnemen op
de diverse zitjes en genieten van wat er
allemaal te zien is.
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Een Apfelstrudel met vanilliesaus, bolletje ijs
en slagroom én een lekkere koffie (naar
keuze) voor € 5.00
ook heerlijk na uw lunch of diner
Knip de advertentie uit.

Kerkstraat 3 – Vorden – 0575 551519 –
Www .grandbistroderotonde.nl

HOTEL

CAFÉ

RESTAURANT

Dorpsstraat 9 - 6999 AA Hummelo - Tel.: 0314 - 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

KUNST4DAAGSE Bronckhorst

Fieke Jolink
•
•
•
•
•

Project1Art is atelier en cursusruimte van
Fieke Jolink. Fieke houdt zich al jaren
bezig met schilderkunst, keramiek en
andere beeldende kunstvormen. Naast
opdrachten maakt ze vrij werk, met een
diversiteit aan inspiratie en vormgeving.

Monique Löbker
•
•
•
•

Project1Art
Van Heeckerenweg 1a, 6999 AE Hummelo
06-27150489
https://project1art.nl
fieke@jolink.biz

Neuzendijk 5, 7021 LS Velswijk
06-30984592
www.monique-glas.nl
lobkermonique@gmail.com

José Spiek
•
•
•
•
•

Monique Löbker heeft jarenlange
ervaring met het werken met glas
in lood en tiffany. Glasbewerking
kent talloze mogelijkheden. Deuren,
ramen, hangers, tuinsculpturen,
decoraties, restauratiewerk etc. Je
kunt Monique regelmatig vinden
op diverse kunstmarkt en met haar
creaties. Ook geeft ze workshops glas
in lood. Dit is in haar atelier in het
Gemeenschapscentrumcentrum
‘t Trefpunt in Weerselo.
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Martinuskerk Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
06-51760429
www.josespiek.nl
josespiek97@gmail.com

José werkt hoofdzakelijk met Pastel en
dit in een zo realistisch mogelijke, door
haarzelf ontwikkelde techniek. Hoewel
haar voorkeur uitgaat naar dieren zijn
ook bloemen, portretten van bijzondere
mensen en stillevens in haar werk te
vinden. José is alle dagen aanwezig, aan
het werk en staat u graag te woord.
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Ans Leeflang
•
•
•
•
•

Ine de Laak
•
•
•
•

Martinuskerk Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
06-10737305
h.laak@upcmail.nl

Ine de Laak is een veelzijdig kunstenares
uit Doesburg. Ze is opgeleid als docent
beeldende kunst en vormgeving. In haar
optiek is kunst geen Kunstje. In haar
werk en cursussen ligt altijd de nadruk
op de inhoud, betekenis en authenticiteit.
In de expositie in de Martinuskerk in
Baak zijn Raku objecten te zien en
geweven objecten. De Raku werkstukken
zijn op een oude Japanse manier
gestookt in een buitenoven.

45b

Martinuskerk Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
06-20577253
www.ansleeflang.com
ajjleeflang@hotmail.com

Ans Leeflang schildert graag in haar
atelier in Brummen, waar zij ook les
geeft in oa aquarel, acryl en olieverf. Als
colorist kan zij u ook veel bijbrengen over
het kleurenmengen. Haar werk is vaak
realistisch, met een creatieve inslag,
maar gaat geen uitdaging uit de weg. Zij
schildert graag in opdracht, waarbij ook
asverwerking tot de mogelijkheid
behoort. Vraagt u gerust
c
naar de mogelijkheden.

45

Olga Ellenkamp
•
•
•
•

Martinuskerk Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
0543-473580
olgaellenkamp@kpnmail.nl

Olga heeft samen met haar dochter 30
jaar geleden een cursus zijdeschilderen
gevolgd. Ze werden enthousiast. Mengen
van kleuren, verschillende technieken
proberen, zout gebruiken, Maizena of
suikerstroop. Het is iedere keer een
verrassing hoe het is geworden. Ze
schilderen hoofdzakelijk zijdensjaals.
Beleven er nog steeds veel plezier aan.
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Ada Hartman
•
•
•
•
•

Anna van der Vliet
•
•
•
•
•

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

beeldhouwatelier Baak/ Beelden in Baak
Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak
0575-442601
https://adahartman.nl
info@beeldhouwatelierbaak.nl

Vanaf 2006 heb ik onder leiding van
Anne van der Vliet de kunst van het
beeldhouwen ontwikkeld. daarnaast heb
ik ervaring opgedaan in Italië, Frankrijk,
Spanje en Griekenland. mijn beelden
herkent u aan de strakke vorm en een
zekere vrouwelijke benadering
waaruit harmonie en
b
betrokkenheid spreekt.
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Beeldhouwatelier Baak/Beelden in Baak
biedt een mooie galerie en beeldentuin
met stenen en bronzen beelden.
Beeldhouwatelier Baak organiseert
workshops beeldhouwen in steen voor
beginners en gevorderden. In 3 à 4
dagen is het mogelijk een eenvoudig
beeld te maken. Thema dag workshops
voor familie, vrienden en/of bedrijven zijn
ook mogelijk.

Mirjam Laterveer
•
•
•
•
•

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

Mirjam Laterveer schildert bij voorkeur
portretteren van mens en dier. Inspiratie
voor haar onderwerpen haalt ze uit
haar directe omgeving of uit verkregen
opdrachten. Bij voorkeur schildert zij met
olieverf en met haar losse stijl beoogt
zij een impressie van het moment weer
te geven. Zij volgde diverse cursussen/
opleidingen waar zij o.a. les heeft
gehad van Sam Drukker en Svetlana
Tartakovska.
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DeKlevenhorst.nl
van Heeckerenweg 13
Hummelo 06-39208278
Jan van Hal
• Kruisbrinkseweg 6, 7227 DA Toldijk
• 0575-451068
• hjvanhal68@gmail.com
“Ook dit jaar weer veel verfrissende
nieuwe werken met experimenten in
kleur en techniek. U bent van harte
welkom in Jan zijn atelier.”

Bij de kunstvierdaagse bent u van harte welkom op
ons wilgenterras.
Tijdens het nuttigen van appeltaart en koffie kunt u
genieten van onze houtsculpturen.
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Gerda Wisselink
•
•
•
•

Agnes van Zandwijk
•
•
•
•

Dr. A. Ariënsstraat 15, 7221CA Steenderen
06-22308491
www.agnesvanzandwijk.nl
geurts15@gmail.com

Boerderij De Vierslag
Bronkhorsterweg 42, 7221 AD Steenderen
06-48462560
joyce_gouda@hotmail.com

Gerda Wisselink deed op haar
achttiende de kunstacademie. Gerda
weet materialen zo te combineren
dat er een gelaagdheid ontstaat die
zorgt voor een uitdagende beweging
in het werk. Daarnaast streeft Gerda
in haar werk steeds naar harmonie in
kleur en expositie. Ze werkt abstract
en soms realistisch bij voorkeur met
Artisan (waterverdunbare olieverf) als
basismateriaal.

“Agnes hoopt ook dit jaar weer haar
schilderijen in de tuin te exposeren.
Haar aquarellen zijn over het algemeen
kleurrijk en divers van onderwerp.
Het blijft voor haar een uitdaging om haar
techniek te verbeteren, de juiste kleuren
te mengen en steeds de sfeer die ze
over wil brengen vast te leggen.
U bent van harte uitgenodigd om te
komen genieten van haar aquarellen en
de sfeervolle tuin.”
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Joyce Gouda
a

•
•
•
•

Boerderij De Vierslag
Bronkhorsterweg 42, 7221AD Steenderen
06-48462560
joyce_gouda@hotmail.com

Joyce Gouda deed beeldende therapie
en de Cartoonschool. Haar werk is
mixed media en ontstaat meestal
vanuit spel dat wordt aangevuld door
materiaalbeheersing.
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Rietje Heeling
•
•
•
•
•

Rietje Heeling schildert al jaren, gewoon
omdat ze het niet laten kan. Het geeft
haar rust, blijheid en een vrij gevoel.
Rietje vindt het geweldig dat ze een
groot wit vlak kan veranderen in een
kleurenspel dat haar boeit. Rietjes werk
is figuratief met abstracte elementen.
De natuur is vaak haar inspiratiebron.
Schilderen met liefde en aandacht is het
motto van Rietje.

Corrie KortoomsDinnissen
•
•
•
•
•

Galerie Bronckhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
06-83255712
https://rietjeheeling.exto.nl
rietjeheeling@gmail.com

Galerie Bronckhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
06-83255712
https://cokodin.nl
corrie@cokodin.nl

51b

Corrie (Doetinchem) werkt al vele
jaren met klei. Het werk dat zij maakt
is heel divers en kleurrijk. Niet zomaar
een vaas of bekende vorm, maar altijd
zelfbedachte bijzondere vormen. Zij
past verschillende technieken toe om de
vele mogelijkheden die de klei biedt te
gebruiken. Aan haar werk zitten grillige
punten, luciferachtige uitsteeksels
en draaiingen.
a

51

Anton Peters
•
•
•
•

Galerie Bronckhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
06-47771651
anton.peters42@me.com

Anton vervaardigd beelden uit hout en
steen. Hij werkt abstract en intuitief.
Begint zonder vooropgezet plan en
probeert al werkende de vorm van het
beeld te bepalen.
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Joke Logtenberg
•
•
•
•

Schilderen is voor mij 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 kleurgebruik.

Ineke Rethans
•
•
•
•
•

Galerie Bronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
www.jokelogtenberg.com
jokelogtenberg1@gmail.com

Galerie Bronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
06-83255712
www.inekerethans/ex-topman.nl
janeninabijvank@planet.nl
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Ina Bijvank
•
•
•
•
•

Galerie Bronkhorst
De Wilgen 5, 7221 GN Steenderen
06-83255712
www.galeriebronkhorst.nl
janenina@planet.nl

“Galeriebronkhorst, in een huis
ontworpen door Erik Wamelink (2 voudig
winnaar Achterhoek architectuurprijs)
laat Ina Bijvank samen met nog 6
kunstenaars je onderdompelen in een
mengeling van kleurrijke schilderijen,
bonte keramiek, en prachtige beelden
zowel binnen als buiten.
Kom dus genieten van Kunst, koffie en
niet te vergeten het geweldige
uitzicht aan de
rand van het dorp
f
Steenderen.”

Ineke maakt schilderijen van acrylverf of
inkt. Meestal in gemengde technieken
vaak heldere kleuren.
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Marike Farenhorst
•
•
•
•
•

Biologisch duurzame gerechten
met een internationaal karakter
Voor menu’s en openingstijden zie onze website:

www.hetwapenvanbaak.metro.rest

WICHMONDSEWEG 30, 7223 LH BAAK
M 06 34 01 22 01 ♦ SLAGMAN.ROBBERT@GMAIL.COM

RESTAURANT ♦ CATERING ♦ AFHAAL ♦ FEESTZAAL ♦ TERRAS

Marikus atelier. Kom maar achterom.
Roggeland 13, 7225 NH Olburgen
06-25066650
www.marikefarenhorst.nl
m.b.farenhorst@gmail.com

Marike haar thema’s zijn geïnspireerd op
de natuur, de mens en cultuur. De keuze
van materialen is intuïtief, zoekend naar
grenzen. De vaak kwetsbare materialen:
papier, textiel, schilderslinnen, keramiek
en vondsten, weerspiegelen de inhoud:
haar werk gaat over intimiteit en
kwetsbaarheid. Tijdens deze 4daagse
houdt zij een “UITDEKUNSTVERKOOP”,
om ruimte te scheppen voor nieuwe
ontwikkelingen.

52

KUNST4DAAGSE Bronckhorst

Axel Scholze
•
•
•
•
•

Koertien Minjon K10 Textiles
•
•
•
•

Dr Alf. Ariensstraat 41a, 7221 CB Steenderen
06-23277573
https://K10textiles.nl
Koertien.minjon@gmail.com

Den Halven Sandacker
Bakerwaardseweg 11, 7226 LR Bronkhorst
0575-442095
www.axelscholze.nl
axelscholze27@gmail.com

Axel Scholze, geboren (1949) en
opgegroeid in Suriname, schildert
meestal mensen. Dit jaar vooral
zijn multiculturele landgenoten,
waarvan hij met acrylverf gezichten,
beweegmomenten en taferelen uit
zijn jeugd op figuratieve wijze heeft
vastgelegd. Om zijn werk te bekijken
bent u welkom op zijn woonboerderij
in de Bakerwaard, waar
tevens gelegenheid is
zijn landschapstuin te
bezichtigen.
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Van jongs af aan is Koertien
gefascineerd door garens en stoffen.
Textielkunst en weven werden haar
passie, hierdoor is zij veel in haar atelier/
handweverij om o.a. stoffen te ontwerpen
en te maken. Haar werk kenmerkt zich
door gebruik van natuurlijke vormen en
materialen en het werken met
details, contrasten en lijnen. Dit
is goed te zien in de bijzondere
textielportretten die zij maakt.

Ria Wiltingh
•
•
•
•
•

Atelier Beeldig Buiten
IJselweg 19, 7233 SJ Vierakker
06-12454511
https://riawiltingh-expo.nl
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.
Mijn werk is ook te zien in de tuin van
de Theetuin Vierakker, IJselweg 13 in
Vierakker.”
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KEIZERGOED
Jacqueline de Keijzer
•
•
•
•
•

Onder de naam KEIZERGOED maakt
Jacqueline de Keijzer kunstwerkjes
op sieraadformaat en tegenwoordig
ook groter. Ze onderscheidt zich in
kleurgebruik en bijzondere vorm. Voor
de sieraden wordt een HotPot gebruikt,
groter werk wordt gefused in een
pottenbakkersoven en een glasoven.
Haar werk en agenda is te zien op
Facebook.com/keizergoed.

Susanna Redeker
•
•
•
•
•

Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ, Vierakker
06-11250614
Facebook.com/keizergoed
Info@theetuinvierakker.nl

Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
06-11250614
www.susannaredeker.nl
info@theetuinvierakker.nl

“Susanna haar leefwereld vertaalt zij
naar verhalende illustraties die je raken.
Zij vind de wereld om haar heen een
bron van inspiratie! Soms ziet zij iets
kleins en dan maakt zij in haar hoofd
al een illustratie! Susanna heeft veel
fantasie en ze vindt het elke keer weer
een geschenk dat ze haar fantasie
wereld in een kleine wereld op papier
kan omzetten.

56a
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Ineke van Stiphout
•
•
•
•

Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
0314-652547
inekevanstiphout@live.nl

“Mijn werk bestaat uit geheel met de
hand gemaakte omslagdoeken, sjaals
tafellopers, plaids, wandkleden en 3D
objecten in de vilttechniek. Gebruikte
materialen zijn fijne wol en diverse
soorten zijde en voile stoffen veelal
gerecycled. Ieder stuk is uniek dus
bijzonder qua kleur vorm/grootte,
Voor speciale wensen werk ik ook in
opdracht.”

56c

KUNST4DAAGSE Bronckhorst

Annemarie Hakvoort
•
•
•
•
•

Annemarie Hakvoort maakt schilderijen
in acryl- en olieverf. De schilderijen
worden gekenmerkt door intense
kleuren en het lichtspel. Elk schilderij
verwezenlijkt een eigen sfeer, met
dikwijls het Achterhoekse landschap
als onderwerp. Ze zegt hierover: “het
landschap achter de IJssel herbergt een
eeuwenoud gevoel van zijn. In mijn werk
probeer ik dit gevoel te vangen op het
doek.”

Jolly Berfelo
•
•
•
•

Theetuin Vierakker
IJsselweg 13, 7233 SJ Vierakker
06-52136524
www.annemariehakvoort.nl
annemariehakvoort@me.com

Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
06-51844581
jolberslo@hotmail.com

56e

Jolly Berfelo ontwerpt en maakt sieraden
van verschillende materialen zoals
halfedelstenen, parelmoer, lavasteen,
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.

Paul Kleingeld
•
•
•
•
•

Theetuin Vierakker
IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
06-11250614
www.theetuinvierakker.nl
info@theetuinvierakker.nl

Paul werkt puur op intuïtie en ziet
vanzelf waar de ingevingen en kleuren
hem brengen. Hij werkt voornamelijk
met paletmessen. Als hem wordt
gevraagd naar zijn manier van werken
antwoordt hij vaak: ‘Ik doe maar wat’.
Het belangrijkste voor Paul is het plezier
en de voldoening die het schilderen
hem brengt. Als extra bonus verrast hij
vaak zichzelf en ook anderen met het
eindresultaat.
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GLASKUNST

van onze verrassende
gerechten, fantastische
wijnen & heerlijke bieren
Vrouwfiguren, schalen,
waxinelichtjes, enz.
van GLAS

Wisselinkweg 1, Zelhem
Karin Kaijen

Wij wensen u een smakelijke tijd toe bij eetcafe Jansen & Jansen!

kom eens
bij ons
genieten!

Spalstraat 1 • 7255 AA • Hengelo Gelderland • 0575 461478 • info@eetcafejansenjansen.nl

WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

aandacht voor
jouw verhaal
Achterhoek Nieuws, uitgever van

wenst alle deelnemers en bezoekers een prachtige Kunst4daagse Bronckhorst.
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MAAK ER EEN HEUSE
SCHILDERVAKANTIE VAN

SCHRIJF
JE NU
IN!
PORTRET
LANDSCHAP
KLEUREN MENGEN
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MINIATUREN
ICONEN
VERF MAKEN
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KOM NAAR DE
ZOMERWORKSHOPS
“Zalige workshop, veel geleerd in een
ontspannen sfeer” Marloes
“Wat een school! Hier is er echt maar
een van! Didactisch top en het aanbod
precies wat ik zocht.” Martine
“Ze leren je hier alles, echt alles. Voor mij
geen atelier-geheimen meer.” Agaath
“Kijk, zo wilde ik landschap leren
schilderen: nu kan ik zelf de natuur in en
lekker gaan schilderen en tekenen.” Rob

Boulevard Magenta
Harderwijkerweg 25
6957 AB Laag-Soeren (GLD)
M 06 46 28 04 11
E info@boulevardmagenta.nl
W www.boulevardmagenta.nl
Boulevard Magenta School
voor Ambacht & Kunst is
een Erkend Leerbedrijf

16-02-2022 20:41

Imagine...

