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Deze waaier geeft je informatie over 
de kunstenaars en expositieruimtes in 
de Gelderse Poort. De 3 Oever Open 
Atelier Route is een onderdeel van het 
jaarlijks terugkerende 3 Oever Festi-
val. De waaier wordt jaarlijks tijdens 
het 3 Oever Festival geactualiseerd 
en opnieuw uitgegeven. Deelnemers 
in deze waaier zijn, tenzij anders aan-
gegeven, het hele jaar bereikbaar via 
hun adresgegevens. Openingstijden 
vind je op hun eigen website.  

In de waaier is met kleurcodes ge-
werkt. De deelnemers staan in volgor-
de van de ‘oever’ waar zij zich bevinden 
(Oost, West en Zuid) en daarbinnen 
op de volgende kunstgenres.

Schilderkunst, Fotografie, Multi-
media, Beeldhouwen, Bronsgieten, 
Keramiek/porselein/pottenbak-
ken, Edelsmeden, Textiele kunst/
Gordijnkunst, Houtkunst, Florale 
kunst, Ruimtelijk werk, Multikunst 
en Expo-ruimte.

De waaier bevat op dit moment 59 in-
formatiebladen. We hopen dit jaarlijks 
uit te breiden. 

We wensen je veel plezier bij je zoek-
tocht naar kunst in de Gelderse Poort.

Zie ook www.3oeverfestival.nl

3 Oever Open Atelier Route

Algemeen



  
                

Atelier 
Marjolijn Rigtering

Adres 
Zalmstraat 22  
6566 CD Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer 
0481 431 563

Emailadres 
marjolijnrigtering@upcmail.nl

Website 
www.marjolijnrigtering.nl

    
   

     

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst

 

Z



     SchilderkunstSchilderkunst

Marjolijn Rigtering
Marjolijn is niet alleen kunstschilder, 
maar ook bevlogen docente. Ze be-
geleidt o.a. jonge mensen bij hun 
ontwikkeling in het kunstvakonder-
wijs. Ze geeft cursussen portret/mo-
del, landschap- en abstract-schilde-
ren in haar ruime atelier aan huis. Ze 
organiseert workshops, waar je met 
familie en vrienden aan kunt deel-
nemen of een bedrijfsuitje in haar 
kunstenaarsatelier. Haar eigen werk 
is zowel geabstraheerd als figuratief.  
Soms schildert ze graag met een 
gelaagde verfhuid en spontane verf-
streken in acryl- en olieverf op doek.
Evengoed tekent ze toegewijd 
een verfijnd onderwerp met pen 
en aquarelpenseel. Ze houdt van 
mensen, reizen en de plek waar ze  
woont, wat terug te vinden is in haar 
werk.
Deze thema’s zijn ook te vinden in 
haar schilderijen.

   
     

 

Z Schilderkunst



   
     

  
                

Pieter 
van Bernebeek

 

Z

Adres 
Geen expositie aan huis
Pieter exposeert op aanvraag

Telefoonnummer 
0486 416 303

Emailadres 
pietervanbernebeek@ziggo.nl

Website 
www.pietervanbernebeek.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Pieter van Bernebeek maakt rea-
listische schilderijen in olieverf op 
doek of paneel. Na een opleiding 
op de Hoge School voor de Kun-
sten in Utrecht heeft hij de 5-jarige 
tekenopleiding op de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk 
afgerond. Hierna schildert hij we-
kelijks aan de fijnschilderschool van 
de Vlaamse schilder Maarten Boffé 
waar hij zijn techniek in het schilde-
ren met olieverf verder verbetert.   
Het realistische olieverfschilderij 
“Appels in koperen pan” van Pieter 
kreeg de meerderheid van de pu-
blieksstemmen en won hierdoor de 
publieksprijs Oog van Oss 2016 die 
jaarlijks georganiseerd wordt door 
de Osse kunstenaarsvereniging 
K26. 

   
     

 

Z

Pieter van Bernebeek

Schilderkunst



   
     

  
                

Jos
van Gessel

 

Z

Adres 
Prins Mauritsstraat 12
6576 AC Ooij 

Telefoonnummer 
06 219 436 35

Emailadres 
info@josvangessel.nl   

Website 
www.josvangessel.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Jos van Gessel gebruikt tekeningen 
en  foto’s  die hij tijdens zijn reizen 
en in zijn atelier in Nijmegen maakt,
als inspiratie voor zijn schilderijen en 
objecten. 
Als romantische schilder schept hij 
zijn eigen wereld met een verha-
lende setting, door zijn manier van 
schilderen, de kleurkeuzes die hij 
maakt en elementen in het beeld 
te isoleren, te veranderen of toe te 
voegen. Hierdoor zijn de realistische 
landschappen geen letterlijke weer-
gave van de werkelijkheid, maar een 
persoonlijke beleving daarvan. 
Naast de vaak gedetailleerd uitge-
werkte huisjes of andere bouwsels 
die omringd worden door een met 
losse toets neergezette omgeving, 
verschijnen in zijn nieuwe werk nu 
ook mensfiguren: nietige figuranten 
in een groots, indrukwekkend land-
schap.

   
     

 

Z

Jos van Gessel

Schilderkunst



   
     

  
                

Dewi 
Plass

 

Z

Adres 
Van Lyndenstraat 40
6566 BJ Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer 
06 543 928 02

Emailadres 
dewiplass@gmail.com

Website 
www.dewiplass.com

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



De schoonheid van de natuur heeft 
Dewi van jongs af aan geïntrigeerd. 
Opgegroeid in het rijke landschap 
van de Gelderse Poort vond zij ver-
wondering in alles wat zij zag. Zo-
doende dat Dewi zich, na in 2014 
afgestudeerd te zijn als cultureel- en 
visueel antropoloog, besloot te rich-
ten op de kunst van de verwonde-
ring.  

Door, met acrylverf als medium, 
verschillende elementen op verras-
sende wijze te combineren probeert 
Dewi het bekende telkens weer in 
een nieuw daglicht te plaatsen en 
nodigt zij haar publiek uit om zich 
mee te laten voeren in een wereld 
waarin vanzelfsprekendheden niet 
bestaan.   

   
     

 

Z

Dewi Plass

Schilderkunst



   
     

  
                

Ann
Hoogendoorn

 

Adres 
Prins Hendrikstraat 1
6576 AD Ooij

Telefoonnummer 
06 404 027 97

Emailadres 
annhoogendoorn63@gmail.com

Website 
annhoogendoorn.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst Z



   
     

‘Nooit gedacht dat mijn tekeningen 
geschikt zouden zijn om te 

schilderen.’ 

Het liefst tekent Ann haar handen 
achterna. Handen hebben hun ei-
gen intelligentie met voortschrij-
dend inzicht. Van sommige tekenin-
gen maakt zij schilderijen, waarbij 
kleuren haar verleiden tot mengen. 
Hierbij schuwt Ann het experimen-
teren met materialen niet. Menig 
lap 2ehands vinyl vloerbedekking 
heeft zij onder handen genomen 
en getransformeerd tot kunstwerk. 
Verder werkt ze graag met inkt, 
bewerkt Ann eigen foto’s met de 
hand (Ann’aloog photoshopwerk) 
en schrijft ze haiku’s bij haar werk.

Achter het huis is een kleine exposi-
tieschuur waar ze ieder seizoen een 
andere tentoonstelling inricht. 
Wisselende openingstijden.
  

 

Z

Ann Hoogendoorn

Schilderkunst



   
     

  
                

Berry
Cloosterman

 

Z

Adres 
Meijhorst 6426
6537 LG Nijmegen

Telefoonnummer 
06 176 886 15

Emailadres 
berrycloosterman@telfort.nl   

Website 
geen website

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Met de keuze van kleuren als basis 
ontstaan de landschapsschilderijen 
van Berry Cloosterman in een flow, 
of niet. Soms is het wachten en kij-
ken. Soms is het langer, soms kort. 
Om dan beetgepakt te worden en  
mee te gaan vindt Berry een intense 
ervaring. 

Berry heeft in de loop van de jaren 
enige techniek verworven. Tot zijn 
‘schande en eigenwijsheid’ wil hij het 
zo blijven doen. Zie en oordeel.  

   
     

 

Z

Berry Cloosterman

Schilderkunst



   
     

  
                

Doro Krol

 

Z

Adres 
Barbarossastraat 58
6522 DP Nijmegen

Telefoonnummer 
06 189 038 87

Emailadres 
dkrol@fo.nl  

Website 
www.dorokrol.nl
www.hetandereuitje.nl 

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Doro Krol, voormalig nachtburge-
meester van Nijmegen, laat zich in 
haar schilderkunst inspireren door 
landschappen, de Waal, de Ooij en 
herkenbare plekjes rondom Nijme-
gen. In haar werk staat de prachtige 
natuur van de Ooij en de Millinger-
waard centraal en ook de vele wei-
de- en watervogels. Getekend en 
gedrukt, op papier en op doek, met 
en zonder patronen.  De werken van 
Doro zijn herkenbaar aan hun rijke 
vormen en kleuren, eenvoud en ver-
stilling. 

Met oog voor detail en natuurlijke 
interesse voor schoonheid maakt 
Doro schilderijen die soms niet van 
echt zijn te onderscheiden. Haar 
aansprekende composities ontroe-
ren en betoveren, zijn kleine parel-
tjes van formaat. 

   
     

 

Z

Doro Krol

Schilderkunst



Marie-Jeanne
Bertram

   
     

  
                

 

Z

Adres 
Dokter Kanterslaan 146
5361 NJ Grave

Telefoonnummer 
 06 295 651 54

Emailadres 
mariejeannebertram@gmail.com
   
Website 
geen website

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Marie-Jeanne is zeer geboeid door 
kleur en wat het werken ermee doet. 
Het schilderen is voor haar elke keer 
weer een ontdekking en verrassing.  

Beelden verschijnen als vanzelf, 
waarbij de kleuren en de afstem-
ming hiervan bepalend zijn voor de 
emotie van het ogenblik.

Natuur kan soms een inspiratie zijn. 

   
     

 

Z

Marie-Jeanne Bertram

Schilderkunst



   
     

  
                

 

Z

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst

János 
Bittenbinder

Adres 
Hezelstraat 17
6576 JL Ooij

Telefoonnummer 
06 304 291 42

Emailadres 
bittenbinderjanos@gmail.com

Website 
www.janosbittenbinder.nl



   
     

 

Z Schilderkunst

János Bittenbinder

Licht heeft János altijd gefascineerd. 
Het heeft zoveel verschijningsvor-
men, zoveel gezichten en geheimen. 
Hij denkt dat hij die nooit volledig 
zal kunnen doorgronden. Schilderen 
gaat dus in zijn beleving in wezen 
over kleur en licht.

János beschouwt schilderen niet als 
werk, niet als een beroep, maar het 
is veel meer. Het is zo vanzelfspre-
kend als ademhalen. Hij wil ook niets 
anders doen dan schilderen.
János geniet ook intens van de am-
bachtelijke kant, het vakmanschap 
van het schilderen. Zijn fascinatie 
met schilderen is dat hij in staat is 
met levenloze dingen zoals verf en 
doek iets tot stand te brengen dat 
de ziel raakt, dat hij iets schept wat 
tot nu toe niet bestond. Schilderen is 
eigenlijk muziek maken met licht en 
kleur.



   
     

  
                

 

Z

Adres 
Hezelstraat 17
6576 JL Ooij 

Telefoonnummer 
06 146 118 08

Emailadres 
info@mbittenbinder.com 
   
Website 
mbittenbinder.com 

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie

Mátyás
Bittenbinder



Mátyás Bittenbinder, bioloog (Nijme-
gen 1992) bracht als kind vele uren 
door in zijn vaders atelier. Daar heeft 
hij in de imponerende schilderijen 
van zijn vader János het spel van licht 
en kleuren zien ontstaan. 

Toen hij zes jaar oud was, leerde zijn 
vader hem met de camera om te 
gaan en maakte hij zijn eerste foto 
met zijn eigen Asahi Pentax camera. 
Vier jaar later kreeg hij zijn eerste 
digitale camera. Vanaf dat moment 
wilde de jonge Mátyás, geïnteres-
seerd in alles wat bloeit en groeit, 
het liefst alles wat hem fascineerde 
vastleggen in foto’s. 

 

   
     

 

Z

Mátyás Bittenbinder

Fotografie



   
     

  
                

Ineke van
Middelkoop

 

Z

Adres 
Dommer v. Poldersveldtweg 287
6523 CW Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 499 857 32

Emailadres 
info@inekevanmiddelkoop.nl

Website 
inekevanmiddelkoop.nl

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Ineke vindt haar inspiratie buiten in 
de natuur, in kringloopprocessen 
en in verschillende verweringssta-
dia. Verwering, door weer en wind 
of andere processen, ook die van 
menselijk handelen, schept nieuwe 
vormen, kleuren en andere texturen. 
Momentopnamen die een verhaal in 
de tijd vormen. Dat verhaal probeert 
zij te vangen met haar fotocamera. 
Ze zoekt naar details, met daarin 
een boeiend spel van kleuren, lijnen 
en vormen. Door ze uit te vergroten 
ontstaat vervreemding. Tel daarbij 
ook nog dieptewerking op en het 
worden abstracte beelden, ‘Abstrac-
tions’, waar ieder de eigen fantasie 
op los kan laten.

   
     

 

Z

Ineke van Middelkoop

Fotografie



   
     

  
                

Ingrid
Sewpersad

 

Z

Adres 
Dominicanenstraat 6x 
6521 KD Nijmegen

Telefoonnummer 
 06 152 241 21

Emailadres 
isontwerp@tiscali.nl

Website 
www.ingridsewpersad.nl

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Van oorsprong grafisch vormgever, 
bleef de autonome kunst Ingrid 
boeien. Door de jaren heen ging ze 
steeds meer op onderzoek uit met 
potlood, penseel en camera. Inspira-
tie vond ze o.a. in het rivierenland-
schap rond Nijmegen. Dit resulteer-
de in een serie alu-landschappen.  
Alu-landschappen zijn afdrukken op 
aluminium die in hun sfeer uniek 
zijn. Door rechtstreeks op het alu-
minium te printen ontstaan prach-
tige sfeerbeelden van landschappen 
die zich kenmerken door mystiek 
en tijdloosheid. Het zijn landschap-
pen die er nog wel zijn maar mis-
schien ook wel niet meer. Met haar 
alu-landschappen probeert Ingrid 
de beschouwer te laten dromen. 
Het zijn reflecties van wandelingen, 
de natuur zoals die achterblijft in de 
herinnering.

   
     

 

Z

Ingrid Sewpersad

Fotografie



   
     

  
                

Bets
Kusters

 

Z

Adres 
Muldersweg 16
6532 WZ Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 175 630 93

Emailadres 
mail@betskusters.nl

Website 
www.betskusters.nl

3 Oever Open Atelier Route

Bronsgieten



De grote liefde van Bets voor de 
natuur, in combinatie met architec-
tuur zijn de inspiratie en kracht, haar 
emoties te ‘verbeelden’. 
Abstracte vormen met een enigszins 
ruwe afwerking zijn kenmerkend, ze 
laat de vaak schitterend gekleurde, 
ruwe en eerlijke giethuid spreken, 
waarbij de warmte  van het brons 
zichtbaar is. 
Plantaardige structuren zijn een on-
derdeel van haar beelden. Evenzo 
hebben de werken vaak een monu-
mentaal karakter, waarbij specifiek 
torens een vooraanstaand onder-
werp zijn. 
Hoofdzaak is, dat Bets Kusters doel-
bewust de ruimte zoekt met objec-
ten die hun oorsprong nooit hele-
maal verloochenen, ook al zien ze er 
nog zo geconstrueerd uit.

   
     

 

Z

Bets Kusters

Bronsgieten



   
     

  
                

Atelier
Potte-Ria

 

Z

Adres 
Palsstraat 44
6566 WZ Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer 
0481 431 056/06 267 010 99

Emailadres 
R.Koopmans.broeren@gmail.com

Website 
geen

3 Oever Open Atelier Route

Keramiek



         
Ria heeft sinds 1980 een grote passie 
voor klei. Ze maakt voornamelijk vo-
gels en torso’s. Deze vogels verkoopt 
ze voor de stichting ‘Ruby and Rose’.
 
In haar atelier, dat in een mooie lan-
delijke omgeving ligt, geeft ze kera-
miekcursussen, die altijd met een ge-
zellige stookdag worden afgesloten. 
Alle gemaakte werkstukken worden 
primitief gebakken: o.a. pitfire en 
raku.
 
Tevens geeft Ria voor de stichting 
‘Ruby and Rose’ workshops. De op-
brengst daarvan komt ten goede van 
deze stichting, die geld inzamelt voor 
onderzoek naar gynaecologische 
kanker.

Voor meer informatie daarover zie 
de website www.rubyandrose.nl.

   
     

 

Z

Ria Koopmans-Broeren

Keramiek



   
     

  
                

Lynke van den 
Eertwegh  

 

Z

Adres 
Burg. Eijckelhofstraat 21 
6566 AR Millingen aan de Rijn 

Telefoonnummer 
06 553 948 65

Emailadres 
lynke.nl@gmail.com 

Website 
www.lynke.nl 

3 Oever Open Atelier Route

Keramiek



Kunstenares Lynke van den Eert-
wegh werkt en woont sinds 2012 in 
Millingen aan de Rijn. In 2004 is ze 
afgestudeerd aan de kunstacademie 
Minerva in Groningen. 

Lynke maakt beelden van cement in 
combinatie met keramiek en moza-
iek. Het zijn vrouwelijke figuren met 
lange rokken en allemaal hebben ze 
een eigen karakter. De ‘vrouwtjes’ 
van Lynke houden van de tuin en 
kunnen het hele jaar buiten staan. 

   
     

 

Z Keramiek

Lynke van den 
Eertwegh



   
     

  
                

Atelier Mimi

 

Z

Adres 
Heerbaan 174a
6566 EV Millingen aan de Rijn  

Telefoonnummer 
0481 432 069

Emailadres 
info@ateliermimi.nl

Website 
www.ateliermimi.nl

3 Oever Open Atelier Route

porseleinkunst



Het werk van Mimi is gevarieerd en 
divers in techniek en materiaalge-
bruik. 

Ze is creatief in het bedenken en ont-
werpen van homedecoratie en schil-
dert op verschillende ondergronden 
waarbij servies schilderen haar voor-
keur heeft.  

Voor speciale gelegenheden kun je 
bij haar terecht om een persoonlijk 
cadeau te laten maken. 

Haar creativiteit deelt ze door het ge-
ven van workshops. 

Zij nodigt u graag uit voor een be-
zoek aan haar atelier/hobbywinkel.

   
     

 

Z

Mimi Seegers

Porseleinkunst



   
     

  
                

Curtain & Ko

 

Z

Adres 
Weverstraat 92
6579 AG Kekerdom 

Telefoonnummer 
06 477 949 02

Emailadres 
info@gordijnkunst.nl

Website 
www.gordijnkunst.nl

3 Oever Open Atelier Route

Gordijnkunst



Het gordijn als kunstwerk, deze nieu-
we uiting van kunst en interieurde-
sign is de uitvinding en de levensmis-
sie van Tatjana.
Gordijnkunst wordt genaaid als ware 
glas in lood zodat de zon er door-
heen kan schijnen. Elk doek wordt 
uniek ontworpen, soms samen met 
een mede-kunstenaar en genaaid 
van ongebruikte reststoffen uit gor-
dijnfabrieken.
De doeken worden genaaid in huis-
kamers in Oekraïne in een speciaal 
opgericht vrouwenwerkproject. Tat-
jana maakt de meeste doeken in op-
dracht voor particulieren, bedrijven 
en instellingen. Deze doeken zijn het 
hele jaar door te bekijken op ver-
schillende locaties in het land.

Wappert u mee met Tatjana & haar 
GordijnKunst?

   
     

 

Z

Tatjana Kiriënko

Gordijnkunst



   
     

  
                

Truus Nauta

 

Z

Adres 
Geen expositie aan huis
Exposeert op aanvraag

Telefoonnummer 
024 663 1773

Emailadres 
t.radstake@simpc.nl

Website 
www.truusnauta.nl

3 Oever Open Atelier Route

Textielkunst



‘Schilderen met textiel’

Het prachtige landschap van de ri-
vier de Waal en de Ooijpolder, waar 
Truus al ruim 40 jaar woont,  inspi-
reerde haar tot het maken van haar 
textiele  landschappen. 

De ruimte,  de verre horizon, met op 
de voorgrond de grassen en de bloe-
men is fascinerend. 

Het is een uitdaging voor haar om 
ook de zeegezichten en andere land-
schappen in textiel weer te geven.

   
     

 

Z

Truus Nauta

Textielkunst



   
     

  
                

  Peter 
Bergenhenegouwen

 

Z

Adres 
Voortsestraat 3
5454 GR Sint Hubert 

Telefoonnummer 
06 452 296 07

Emailadres 
peterb@hetnet.nl

Website 
peterbergenhenegouwen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk



De rode draad in Peters werk is be-
weging. Motorisch, mechanisch, 
mentaal of  perspectivisch. Vaak in 
combinatie, soms figuratief in een  
abstracte installatie. Beweging, of 
het gebrek eraan.  
In figuratieve beelden onderzoekt 
hij de betekenis en de verhalende 
inhoud van houding of gebaar.  In de 
abstracte objecten is de beweging 
zelf het onderwerp. Verschuivende 
ritmes en posities van willekeurige 
segmenten vormen een nieuw beeld 
in de ruimte. Werkelijke beweging, 
in gang gezet door externe factoren 
als regen, verdamping of wind, be-
invloedt balans of disbalans. In veel 
van zijn werk verstoort hij de auto-
matische aanname, de oppervlakki-
ge blik. Wat zie je, als je binnen een 
eigen kader blijft? Een actieve be-
schouwer stelt zich wellicht de vraag 
wanneer er sprake is van beweging.                                                                                                        

   
     

 

Z Ruimtelijk werk

Peter
Bergenhenegouwen 



   
     

  
                

Marjorie 
Slooff

 

Z

Adres 
Koolemans Beynenstraat 56
6521 EW Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 511 313 22

Emailadres 
Info@marjorieslooff.nl

Website 
www.marjorieslooff.nl

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk



Marjorie Slooff (1961) woont en 
werkt in Nijmegen en Keeken (Dld).

Buitenkant en binnenkant, van men-
sen, dieren, een steen. Hoe dringen 
impressies door van buiten naar 
binnen en hoe is aan de buitenkant 
vastgelegd wat er binnenin gebeurt?

Het  werk van Marjorie - land-art, 
ruimtelijk en houtsnedes -  laat vaak 
mengvormen zien van dierlijke en 
menselijke vormen, maar ook plan-
ten en bomen krijgen een ziel in haar 
ruimtelijk werk en houtsnedes. De 
beelden ontstaan zoals zij kijkt, ze 
snijdt, bouwt, assembleert of pelt 
de buitenlaag weg tot een zo intens 
mogelijke vorm is bereikt. De sterke 
uitdrukking ervan mag heel direct 
doordringen in de binnenwereld van 
de kijker en (on)bewuste reacties op-
roepen.

   
     

 

Z

Marjorie Slooff

Ruimtelijk werk



Myy-Art 
Merel Holleboom 

   
     

  
                

 

Z

Adres 
Atelier- cultuurspinnerij De Vasim 
Winselingse weg 40 
6541 AH Nijmegen

Telefoonnummer 
06 235 244 88

Emailadres 
info@merelholleboom.nl

Website 
www.merelholleboom.nl

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk



Geinspireerd door het beweegelijke 
van voortdurende veranderingen en 
ons vermogen ons aan te passen  in 
een leven maakt Merel Holleboom 
interactieve grote beelden van me-
taal, soort speelgoed voor de grote 
mens. 

Door met of in haar beelden mee te 
bewegen nodigt ze je uit op een an-
dere manier te kijken naar ons zijn 
hier op aarde en onze omgang on-
derling met/voor/tegen elkaar.

 

   
     

 

Z

Merel Holleboom

Ruimtelijk werk



   
     

  
                

 

Z

Adres 
Maliskampsestraat 33
5248 AC Rosmalen

Telefoonnummer 
06 514 699 09 

Emailadres 
 info@theavanvliet.nl 

Website 
www.theavanvliet.nl 

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk

Thea 
van Vliet



Thea van Vliet, geboren in 1956 te 
Vlaardingen, zegt zelf ‘Mijn beelden 
zijn gedichten zonder woorden.’

De materialen waaruit haar beelden 
worden opgebouwd worden bewust 
gekozen. Veelal bestaan ze uit meer-
dere materialen die door hun spe-
cifieke uitstraling de zeggenschap 
versterken.
Thea werkt met staal, glas, brons, 
porselein en klei, liefst direct uit de 
grond gewonnen wanneer ze op lo-
catie werkt.

Jaarlijks geeft Thea workshops in 
Gambia in het werken met zelf ge-
wonnen klei en ovens bouwen en 
stoken. Ze  geeft sinds 2000  kera-
miekles in o.a. Geldrop.
Na de kunstacademie in 1990 startte 
ze haar eigen bedrijf waarin ze zowel 
vrij als in opdracht werkt.

   
     

 

Z

Thea van Vliet

Ruimtelijk werk



   
     

  
                

 

Z

Adres 
Prins Hendrikstraat 17 
6576 AD Ooij

Telefoonnummer 
 06 123 396 99

Emailadres 
angelicaobino@icloud.com

Website
angelicaobino.wordpress.com

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk

Angelica
Obino



Vrijheid en stille geladen focus. Je 
zou het moderne Zen kunnen noe-
men. De aanwezige tegenstellingen 
van eenvoud en complexiteit intri-
geren. Angelica zoekt in al haar werk 
naar de balans tussen harmonie 
en inhoud/nature en nurture. Het 
is geen toeval dat haar werk esthe-
tisch is maar ook vaak schuurt. Ze is 
geïnteresseerd in oeroude beelden 
in hedendaagse jasjes. Ze hoopt 
dat de beschouwer zich verbonden 
voelt met haar werk en vrijzinnig zelf 
invulling geeft aan de aangeboden 
beelden in diverse disciplines. Ze is 
tevens docente, creatief coach, yo-
gadocente en schrijft en fotografeert 
ook voor beeldendekunstbladen. 
Thema: GEISTESVERTRÜMMELUNG  
‘Als je achter je gesloten ogen, je 
ogen nogmaals sluit,  dan leven zelfs 
de stenen’, Peter Handke.

   
     

 

Z

Angelica Obino

Ruimtelijk werk



   
     

  
                

Iris van Gils

 

Z

Adres 
Erlecomsedam 17a
6576 JV  Ooij

Telefoonnummer 
06 349 746 55

Emailadres 
info@irisvangils.nl

Website 
irisvangils.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multikunst



In haar beeldend werk reageert Iris 
op de ruimte of een bepaalde situa-
tie. In haar werk poogt ze een nieuwe 
interpretatie te geven van haar om-
geving. Observaties, bevragingen en 
onderzoek naar zowel de verhouding 
tussen mensen als die tussen mens 
en omgeving, liggen aan de basis van 
het beeldend werk van Iris. Terugke-
rende media zijn fotografie, grafiek, 
video en tekst. 

Vissen 
Vissen bewegen flexibel 

bevangen door stroming 
uren blijven kijken 

laat ze onbevangen happen

   
     

 

Z

Iris van Gils

Multikunst



   
     

  
                

Anne-Marie
Groothuizen

 

Z

Adres 
Paulus Potterstraat 37 
6566 ZL Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer 
06 239 740 63

Emailadres 
info@zinnig-in-kunst.nl

Website 
www.zinnig-in-kunst.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



Anne-Marie Groothuizen werkt als 
activiteitenbegeleidster met audio/
visueel gehandicapten, met mogelijk 
een lichamelijke en geestelijke be-
perking.
Ze vindt het geweldig om haar crea-
tieve ideeën met anderen te delen. 
Vooral het maken van sieraden, ont-
werpen van zelfgemaakte vilten hoe-
den en kleding en andere vormen 
van textielbewerking zit er al van 
kinds af aan  in.
Omdat ze graag met mensen werkt, 
is ze ook met anderen haar creativi-
teit gaan delen. Mensen die het leuk 
vinden om iets creatiefs te onderne-
men.  
Anne-Marie organiseert workshops 
en cursussen in edelsmeden, en 
hoeden maken, bijvoorbeeld als 
teamuitje.
Ze werkt in opdracht en vervaardigt 
sieraden in goud en zilver, repareert 
sieraden, maakt logo’s voor jubilaris-
sen, symbolische sieraden en ont-
werpt hoeden op maat.

   
     

 

Z

Zinnig in Kunst

Multi-Kunst



   
     

  
                

Masha Soetekouw

 

Z

Adres 
Wethouder Arntzstraat 18
6566 XL Millingen aan de Rijn 

Telefoonnummer 
06 131 727 27

Emailadres 
soetekouwontwerpt@gmail.com

Website 
www.keepondwelling.com

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



  
Een jaar geleden is Masha Soete-
kouw Afgestudeerd van de Gerrit 
Rietveld Academie te Amsterdam. 
Met haar diploma op zak keert ze 
terug naar het prachtige gebied de 
Gelderse Poort.  Masha is bij uitstek 
een sociaal ontwerper, dit wordt 
niet alleen duidelijk in de aanloop 
naar deze specifieke studie maar 
ook al in haar vroegere schilderwer-
ken, waarbij ze zich liet inspireren 
door mens en plan. 

Zij presenteert verschillende projec-
ten die tijdens haar periode bij de 
Gerrit Rietveld Academie tot stand 
zijn gekomen. Dit omvat schetsen, 
modellen en maquettes. Ook zijn er 
in het restaurant van haar ouders, 
Haus Vossegatt, nog verschillende 
schilderijen en tekeningen te zien.  

   
     

 

Z

Masha Soetekouw

Multi-kunst



   
     

  
                

De Vlierhof

 

Z

Adres 
Klever Straße 115
47533 Kleve-Keeken (Dld)

Telefoonnummer 
031 63 801 6461

Emailadres 
info@vlierhof.org

Website 
www.vlierhof.org

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Die Vlierhof (2002) is een eko-com-
munity, een plek waar mensen hun 
eigen capaciteiten zoveel mogelijk 
kunnen leven in harmonie met de 
omgeving en anderen. Het semi-
narhuis en Bed&Breakfast worden 
geleid door vrijwilligers, die er naar 
streven hun gasten een verblijf te 
bieden waar ze kunnen genieten en 
ontspannen.
Een groep ondernemers werkt sa-
men met vrijwiligers van over de 
hele wereld. 
De gemeenschap harmoniseert 
hoofd, hart en handen, een plek 
waar gevoelens en emoties hand in 
hand gaan met kracht en creativiteit. 
Het is een plek voor deelnemers of 
organisatoren van workshops, Bed&-
Breakfast-gasten of voor een time-
out voor een paar dagen. U kunt in 
het seminarhuis verblijven met een 
informele en warme sfeer of er een 
plek zoeken om te kamperen. 

   
     

 

Z

De Vlierhof

Expo-ruimte



   
     

  
                

Waard van
Kekerdom

 

Z

Adres 
Weverstraat 94
6579 AG  Kekerdom

Telefoonnummer 
06 232 538 78

Emailadres 
waardvankekerdom@gmail.com

Website 
waardvankekerdom.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



De Waard van Kekerdom is een 
warm en sfeervol café dat zich uitste-
kend leent voor exposities. Zo zijn er 
gedurende het hele jaar wisselende 
expositie te zien van verschillende 
kunstenaars. Elke twee maanden is 
er weer een nieuwe expositie te zien.

Je kunt de exposities altijd komen 
bewonderen onder het genot van 
een lunch of diner of gewoon een 
kopje verse koffie, thee, pilsje of een 
glaasje wijn. De Waard heeft regel-
matig dans en live-music op het pro-
gramma staan. Het café bruist van 
kunst en cultuur. Het is een prettige 
plek om bij te komen in het inspire-
rende en vredige Kekerdom. 

 

   
     

 

Z

Waard van Kekerdom

Expo-ruimte



   
     

  
                

Gemma Brands

 

W

Adres 
Vendeliersweide 16
6852 PB Huissen

Telefoonnummer 
06 247 958 42

Emailadres 
gemma.brands@kpnmail.nl

Website 
gemmabrands.blogspot.com

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Spelen met water, verf en kleur ma-
ken Gemma’s werk speels, expres-
sief en kleurrijk. Aquarel is een me-
dium met vele mogelijkheden en dat 
laat Gemma steeds weer verrassen. 
De interactie tussen water dat zijn 
weg zoekt en pigment geven vaak 
onverwachte effecten. 

Aquarel vraagt dan ook om geduld 
en controle om dit proces te sturen 
en te beheersen. Door dagelijks te 
schilderen, te experimenteren en 
regelmatig workshops te volgen ont-
dekt Gemma steeds weer nieuwe 
mogelijkheden en technieken.

   
     

 

W

Gemma Brands

Schilderkunst



   
     

  
                

Louise de Haardt

 

W

Adres 
Tienmorgen 2
6851 DV Huissen 

Telefoonnummer 
06 209 937 86

Emailadres 
Louisedehaardt@hotmail.com

Website 
louisedehaardt.blogspot.com

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Louise de Haardt is werkzaam in het 
basisonderwijs in Arnhem, waar ze 
haar creativiteit gedeeltelijk kwijt 
kan. Natuurlijk heeft ze voordat 
het digitale tijdperk begon heel wat 
schoolkranten, krijtborden vol gete-
kend. Dit deed ze graag en met veel 
plezier.       

Vanaf 1998 is Louise zich ook thuis 
gaan storten op het schilderen en 
is volledig autodidact. Haar schilde-
rijen hebben vooral in het begin in 
teken gestaan van vreemde combi-
natie met veel mooie luchten. Later 
kwam een periode met veel portret-
ten van indianen en vrouwen. Nu 
schildert ze vaak mega-realistisch. 
De onderwerpen zijn vaak food, flo-
wers en funny things.

   
     

 

W

Louise de Haardt

Schilderkunst



   
     

  
                

Atelier
De Jutteakker

 

W

Adres 
Grindgat 2
6687 LM Angeren 

Telefoonnummer 
06 269 026 00

Emailadres 
r.oostendorp51@upcmail.nl

Website 
bronsatelier.nl

3 Oever Open Atelier Route

Bronsgieten



      ‘Verbeelden, uitdrukken 
en verbinden in brons’ 

     
Rita woont en werkt in Angeren. 
Naast ‘vrij werk’ maakt ze bronzen 
beelden in opdracht voor speciale 
gelegenheden en grensmomenten. 
Ieder beeld wordt door haarzelf ge-
goten bij MIET AIR in Beers. 
Het gieten gebeurt volgens de ‘verlo-
ren wasmethode’ (cire-perdu). 
Ieder beeld is dus een unica. 
Recent werk, geïnspireerd door het 3 
Oever Festival zijn de ‘Oeverstromen’ 
en de ‘Waterbeelden’. De ‘Cultivars’, 
de ‘Cellen’ en de ‘Bee-collectie’ zijn 
ontstaan door interesse in de na-
tuur, structuren, groeiwijzen en de 
levensstijl van solitaire bijen.
Rita maakt schalen, abstracte objec-
ten en figuratieve beelden in brons.
Door het toepassen van natuurma-
terialen en organische structuren 
krijgt het werk een eigen karakter en 
stijl. 

   
     

 

W

Rita Oostendorp

Bronsgieten



   
     

  
                

Herman Plönes

 

W

Adres 
Buitenpolder 2
6685 MA Haalderen

Telefoonnummer 
06 166 093 26

Emailadres 
h.plones@kpnmail.nl

Website 
geen

3 Oever Open Atelier Route

Beeldhouwen



Herman Plönes is laat met beeldhou-
wen begonnen. Het heeft hem in een 
compleet nieuwe wereld gebracht. 
Hij kan op de meest mooie manier 
zijn emoties kwijt en het fysieke ele-
ment, dat samen, maakt hem zeer 
gelukkig. 

Bij het hakken vergeet Herman de 
hele wereld. De vrijheid en meest 
mooie accommodatie is zeer inspire-
rend. ‘Kunst en natuur natuurlijk’ dat 
is zijn slogan. 

Herman ontvangt u met groot ple-
zier in zijn Walhalla en u bent wel-
kom.  

   
     

 

W

Herman Plönes

Beeldhouwen



Zepplinn
Zin in Vormgeving

   
     

  
                

 

W

Adres 
Pannerdenseweg 28
6686 BG  Doornenbrg 

Telefoonnummer 
06 515 873 68

Emailadres 
info@zepplinn.nl

Website 
www.zepplinn.nl

3 Oever Open Atelier Route

 Beeldhouwen



Marjo raakt geïnspireerd door de 
mens, de natuur, verlangen naar 
reizen, het ontmoeten, de dood, het 
experiment, spelen met materialen 
en zoeken naar mogelijkheden en 
onmogelijkheden, samenvoegingen 
van meerdere materialen. Telkens 
experimenteert ze weer, mislukkin-
gen ten overvloede maar van daaruit 
doet ze ook nieuwe vondsten. 

Ze geeft al bijna 25 jaar les in beeld-
houwtechnieken in steen en hout 
en brons,  in haar eigen atelier en 
bedrijf Zepplinn, Zin in Vormgeving. 
Een heerlijk atelier met een lommer-
rijke tuin waar het goed toeven is.

   
     

 

W

Marjo Wiltingh

Beeldhouwen



   
     

  
                

 

W

Adres 
Ambacht 8
6685 BH Haalderen 

Telefoonnummer 
0481 461 314

Emailadres 
pottenbakkerij@ambachthaal-
deren.nl

Website 
Under construction

3 Oever Open Atelier Route

 Pottenbakken

Ambacht
Haalderen



Bart Janssen (vanaf 1975 potten-
bakker), maakt handgedraaid aar-
dewerk. Jarenlange ervaring staan 
garant voor kwaliteit.
Vanuit zijn kennis van het  oude 
ambacht ontstaan nieuwe creaties 
en keramische vormen. Hij geeft 
RAKU workshops. Raku stoken is 
een specifiek keramisch bakproces, 
dat zowel vuur als rook gebruikt om 
unieke patronen en ontwerpen in 
het aardewerk te maken. De laatste 
tijd is hij aan het experimenteren 
met SAGGAR stoken. Saggars wer-
den vroeger gebruikt om aardewerk 
te beschermen. Nu gebruikt Bart ze 
andersom en mogen invloeden van 
buiten zich manifesteren op het ob-
ject. Hij experimenteert hierbij met 
ijzerdraad en schuursponsjes. 
Voor demonstraties, cursussen en 
workshops kun je terecht bij Het Am-
bacht in Haalderen, ook voor kinder-
partijtjes en familiefeesten.
Het motto van Bart is ‘Lekker spelen 
met klei en water en er ontstaat al-
tijd wel iets unieks’. 

   
     

 

W

Bart Janssen

Pottenbakken



   
     

  
                

Pydé
Meubels & interieurs

 

W

Adres 
Munnikhofsestraat 28
6691 HH Gendt

Telefoonnummer 
0481 424 518/06 543 444 99

Emailadres 
info@pyde.nl

Website 
www.pyde.nl

3 Oever Open Atelier Route

Houtkunst



Stefan Posthuma ontwerpt en maakt 
vooral toegepaste kunst, vaak in op-
dracht, maar ook voor eigen gebruik.  
Zijn stijl is herkenbaar aan het ge-
bruik van natuurlijke materialen en 
vormen. Zo past hij vaak vloeiende 
lijnen en geometrische vormen toe. 
Je ziet die vormgeving terug in de 
meubels en interieurs die hij heeft 
ontworpen en gemaakt. 

Die vormgeving zie je ook in zeer 
uiteenlopende zaken zoals muziek-
instrumenten, tribunes, lampen, 
tuinhuisjes en andere kleine bouw-
werken van zijn hand. Een goed 
voorbeeld hiervan is de piramide die 
hij heeft ontworpen en gebouwd. Tij-
dens het festival  en op afspraak is 
deze te bezoeken. 

   
     

 

W

Stefan Posthuma

Houtkunst



Guitig
Groen

   
     

  
                

 

W

Adres 
Vroege van Tol 19
6851 VR Huissen

Telefoonnummer 
06 130 595 53

Emailadres 
info@guitiggroen.nl

Website 
www.guitiggroen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multikunst



 

Connie Diepstraten

Het beeldend werk van Connie Diep-
straten kenmerkt zich door abstrac-
te vormen. Ze doet graag beeldend 
onderzoek naar structuren uit de na-
tuur en zoekt in vorm en beeld naar 
contrasten die elkaar versterken. 

Daarnaast ontwerpt en maakt ze 
tassen onder het label ‘Guitig Groen’. 
Dit kunnen damestassen zijn, maar 
ook werkgerelateerde ontwerpen 
zoals een kappers-heuptas voor 
scharen en kammen. Aan de hand 
van een gesprek vooraf, ontwerpt ze 
een unieke tas op maat.

   
     W Multikunst



   
     

  
                

 

W

Adres 
Brouwketel 1
6851 ZX Huissen

Telefoonnummer 
06 394 567 98

Emailadres 
doedens@gmail.com

Website 
www.sjorsdoedens.com

3 Oever Open Atelier Route

Multikunst

Sjors
Doedens



   
     

 

Sjors Doedens
Sjors Doedens is een kunstenaar 
met een bijzonder verhaal. In zijn 
late puberteit raakt hij verzeild in on-
conventionele bewustzijnsstaten die 
door doktoren werden aangemerkt 
als psychotisch. 

Overtuigd van zijn gezondheid luk-
te het hem in 9 jaar zijn bewustzijn 
terug in contact te brengen met de 
gedeelde wereld. 

Met deze schat aan ervaring is deze 
kunstenaarszoon inmiddels begon-
nen om zijn intuïtie te voeden, en de 
wereld zijn mooiste en eigenzinnig-
ste werken te laten zien.

W Multikunst



Adres 
Rijnstraat 101
6686 MK Doornenburg 

Telefoonnummer 
06 289 521 15

Emailadres 
inga@kennedy.nu

Website 
ingakennedy.nl

   
     

  
                

Inga Kennedy

 

W

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



Inga Kennedy begon in het jaar 1969 
haar zoektocht naar verschillende 
kunstuitingen via diverse kunstop-
leidingen. Ze gaf les in verschillende 
landen. In de late jaren 90 ontstond 
ruimte en rust voor de ontplooiing 
van eigen creativiteit toen ze besloot 
minder les te geven en meer tijd te 
besteden aan eigen werk. Primair via 
schilderkunst, later ook via beeld-
houwkunst.

Belangrijk, steeds terugkerend mo-
tief in haar schilderactiviteiten is de 
eindeloze horizon. Deze boeiende 
oneindigheid kan ze maar moei-
lijk los te laten bij de fascinerende 
zoektocht naar nieuwe thema’s. Bij  
beeldhouwen wisselt haar aanpak, 
ze laat zich leiden door een mooie 
steen, maar ze heeft ook  een hele 
voorraad schetsen waarbij ze een 
passende steen zoekt.

   
     

 

W

Inga Kennedy

Multi-kunst



   
     

  
                

Ivano
Castaldo

 

W

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst

Adres 
Blokland 4
6852 HB Huissen
 
Telefoonnummer 
06 179 175 95

Emailadres 
castaldoivano@hotmail.com

Website 
www.ivanocastaldo.com



 

Ivano, geboren in de buurt van Na-
pels, studeerde viool aan het Con-
servatorium van Avellino. 
in 1992 reisde hij zijn liefde achterna 
naar Nederland en heeft vervolgens 
2 jaar jazz gestudeerd aan de Hoge 
School der Kunsten in Arnhem. 

Naast zijn passie voor muziek raakte 
Ivano steeds meer geïnteresseerd in 
het maken van schilderijen en beel-
den. 

Zijn inspiratie haalt hij voornamelijk 
uit de natuur en afval. 
Dat is ook de reden dat hij graag met 
verschillende materialen werkt

   
     

Ivano Castaldo

Multi-kunst

 

W



   
     

  
                

Piramide 
aan de Waal

 

W

Adres 
Munnikhofsestraat 28
6691 HH Gendt

Telefoonnummer 
0481 424 518

Emailadres 
info@piramideaandewaal.nl

Website 
www.piramideaandewaal.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



‘verruim je horizon’

Piramide aan de Waal is een bijzon-
dere locatie gelegen in het groen aan 
de oever van de Waal in Hulhuizen. 
Het is gebouwd in de verhoudingen 
van de Piramide van Cheops en ge-
plaatst op de windrichtingen. Veel 
bezoekers ervaren dat de specifieke 
vorm en energie in de Koningskamer 
bijdraagt aan de focus op hun acti-
viteit.

In het centrum vinden diverse ac-
tiviteiten plaats zoals yoga,  fami-
lie-opstellingen, exposities, klank-
workshops, en concerten. Daarnaast 
biedt de piramide ruimte aan oplei-
dingen en trainingen.

   
     

 

W

Piramide
aan de Waal 

Expo-ruimte



   
     

  
                

Riet Mooren

 

O

Adres 
Panovenweg 31
6905 DW Zevenaar 

Telefoonnummer 
0316 527 471 

Emailadres 
rietmooren@hotmail.com

Website 
www.rietmooren.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Riet exposeert sinds 1968. Haar dici-
plines zijn tekenen,  schilderen, ets-
en, druksels, integration-art, perfor-
mance.

Het thema veranderingen is essen-
tieel in haar schilderijen en in haar 
leven.
Onder andere rozenblaadjes inspi-
reerden haar in het thema van de 
veranderingen. Elk blaadje is te zien 
als een afzonderlijk deel van het gro-
te geheel.

Met deze kwetsbare materialen uit 
de natuur, vormt Riet vol eerbied 
nieuwe creaties, waarbij zij de vol-
maaktheid van de natuur mag ge-
bruiken om deze respectvol te laten 
excelleren in kunstvormen.

Riet heeft een atelier in het Juvenaat, 
Babberichseweg 23 in Zevenaar.

   
     

 

O

Riet Mooren

Schilderkunst



   
     

  
                

Johan 
Kock

 

O

Adres 
Burg. van Rielstraat 42
6987 AZ Giesbeek

Telefoonnummer 
06 165 389 25

Emailadres 
mail@int-o-art.nl

Website 
www.int-o-art.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Na zijn studie aan het CIBAP in Zwol-
le is Johan Kock werkzaam geweest 
in het vakgebied van etaleren, sty-
ling en interieurs. Hierbij kwam hij 
in aanraking met het decoratief be-
schilderen van plafonds en wanden, 
wat zijn creatieve bloed sneller deed 
stromen. 

Met deze passie voor schilderen 
verdiept hij zich tot op de dag van 
vandaag in zijn eigen abstracte schil-
derkunst. Sinds de oprichting van 
int-O-art maakt hij abstracte schilde-
rijen vanuit eigen gevoel en ook naar 
ieders persoonlijke wens.

   
     

 

O

Johan Kock

Schilderkunst



   
     

  
                

Mark
de Kievit

 

O

Adres 
Burg. van Rielstraat 42
6987 AZ Giesbeek

Telefoonnummer 
06 342 857 80

Emailadres 
markdekievit@gmail.com

Website 
www.markdekievit.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Met zijn achtergrond als grafisch 
vormgever, maakt Mark de Kievit nu 
abstracte schilderijen. Beeld creëren 
op gevoel zonder enige richtlijn of 
beperking. 

Schilderen is voor Mark een staat 
van zijn. In deze expressief abstrac-
te werken is hij gefascineerd door 
de interactie tussen textuur, kleur 
en vorm wat resulteert in een enigs-
zins rauwe, krachtige dynamiek, die 
ontstaat in dat ene moment van nu. 
Emotie.

   
     

 

O

Mark de Kievit

Schilderkunst



   
     

  
                

Kunst met
Passie

 

O

Adres 
Barenbroeklaan 26
6987 BS Giesbeek

Telefoonnummer 
 06 137 097 20

Emailadres 
kunstmetpassie@gmail.com

Website 
 www.mauricekummer.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Maurice Kummer (1972) werd als 
Oostenrijker geboren in het zuiden 
van Nederland. Hij woont nu in Gies-
beek in Gelderland, waar hij werkt 
als portretschilder. Maurice Kummer 
studeerde cum laude af in Taal- en 
Cultuurstudies. Verder is hij autodi-
dact. Kummers schilderijen kenmer-
ken zich door gewaagde thema’s, 
een verzorgde grafische stijl en uit-
dagend kleurgebruik. 

Voor de uitwerking en thematiek van 
zijn schilderijen laat Maurice Kum-
mer zich inspireren door zijn mo-
dellen en hun leefwereld. Veel werk 
is daarom een liefdevol portret van 
iemands ziel, of tenminste een deel 
daarvan. Hij laat daarmee sterke, 
zelfbewuste vrouwen zien in een 
wankele tijd.

   
     

 

O

Maurice Kummer

Schilderkunst



   
     

  
                

Wendy
Janssen

 

O

Adres 
Meerkoet 23 
6988 CK Lathum

Telefoonnummer 
06 511 497 99

Emailadres 
w.janssen@artez.nl

Website 
wendyjanssen.eu

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Vanuit filosofische gesprekken 
maakt Wendy Janssen werk dat de 
ruimte verandert en weer aanzet 
tot denken. Denken en maken lopen 
door elkaar. De onderwerpen die ze 
met bezoekers bespreekt gaan over 
identiteit, verantwoordelijkheid en 
empathie. 

Hoe kunnen we in een wereld waarin 
alles mogelijk is weten wat te doen? 
Geïnspireerd door de term ‘nataliteit’ 
van Hannah Arendt bevraagt ze zich-
zelf, en daarmee ook de bezoeker: 
‘Waar kies jij voor?’

   
     

 

O

Wendy Janssen

Schilderkunst



   
     

  
                

Martje
Blom

 

O

Adres 
Steenhof 8
6916 MJ Tolkamer

Telefoonnummer 
06 810 662 82

Emailadres 
martje.blom@kpnmail.nl

Website 
geen website

3 Oever Open Atelier Route

Multimedia



Met het alias ‘Roodkapje Tekent’ 
maakt Martje Blom tekeningen, 
aquarellen, schetsboeken en colla-
ges. Ze bewerkt haar tekeningen en 
foto’s digitaal. Mens en dier inspire-
ren haar het meest. Belevenissen uit 
haar jeugd spelen meestal een rol in 
de afbeeldingen die soms sprookjes-
achtig verhalend zijn, en soms recht 
voor z’n raap. 

Haar serie fotocollages I.M. Ata Kan-
dó zijn een eerbetoon aan het werk 
‘Droom in het Woud’ van de Hon-
gaars-Nederlandse fotografe Ata 
Kandó, die in 2017 op 104 jarige leef-
tijd overleed. Martje is beginnend 
kunstenaar en auto-didact.

   
     

 

O

Martje Blom

Multimedia 



   
     

  
                

Marjan
Rosendahl

 

O

Adres 
Bosstraat 66
6942 HG Nieuw-Dijk

Telefoonnummer 
06 250 078 03

Emailadres 
marjan.rosendahl@hotmail.com

Website 
geen website

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



‘Verbeeldende fotografie waarin een 
ieder wordt uitgenodigd om zijn/
haar eigen verhaal te bedenken’, 
zo omschrijft Marjan Rosendahl haar 
werk. 

Zonder kaders en met open mind 
gaat Marjan via innerlijke vertaling 
op zoek naar de zeggingskracht, 
waarbij niet het eindresultaat voor-
op staat maar het creatieve proces.

   
     

 

O

Marjan Rosendahl

Fotografie



   
     

  
                

Marga
Knaven

 

O

Adres 
Hoofdstraat 18
6916 AC Tolkamer

Telefoonnummer 
06 502 149 60

Emailadres 
info@margaknaven.nl

Website 
www.margaknaven.nl

3 Oever Open Atelier Route

Ruimtelijk werk

Foto: Peter Cox



In het werk van Marga Knaven gaat 
het over het materiaal.
Middels de handelingen wikkelen en 
verbinden onderzoekt zij de relatie 
tussen schrift, taal en werkelijkheid. 
Aanvankelijk was haar specialisatie 
keramiek, Zij plooide dunne, kleine 
lappen porselein op zoek naar de 
grenzen van dit fragiele materiaal. 
Haar recente werk omvat het verta-
len van deze zoektocht in rubber. 
Deze ontwikkeling heeft onder an-
dere voor een schaalvergroting ge-
zorgd. 
Met lappen en stroken rubber, 
maakt zij grote fysieke volumes.  

De vanzelfsprekendheid waarmee 
de beelden hun ruimte in beslag ne-
men - zonder enige nadruk of twijfel 
- is de meest verrassende ontwik-
keling binnen het werk van Marga 
Knaven.
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Marga Knaven

Ruimtelijk werk
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Colin van
Elderen

 

O

Adres 
Expositie op aanvraag

Telefoonnummer 
06 460 744 75

Emailadres 
 info@colinvanelderen.nl

Website 
www.colinvanelderen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Edelsmeden



Colin van Elderen studeerde af in 
2010, als goudsmid aan Vakschool 
Schoonhoven. Sinds kort heeft hij 
de gelegenheid gekregen zich volle-
dig te gaan richten op eigen werk in 
zijn atelier in Herwen. Tegenwoordig 
onder de noemer ‘edelsmid’, omdat 
hij het liefste werkt met diverse ma-
terialen zoals edelmetalen en edel-
stenen. 

Tevens verwerkt Colin geregeld 
hout, emaille en kunststoffen in zijn 
werk.  Graag laat hij zich inspireren 
door natuur, cultuur, religie en de 
geschiedenis van de sieradendracht. 
Uiteindelijk gebruikt hij al zijn inspi-
ratie en kennis om met de toekom-
stige drager te komen tot een uniek 
en passend sieraad. 

   
     

 

O

Colin van Elderen

Edelsmeden



   
     

  
                

Florem 
et Art

 

O

Adres 
Jagerskamp 46
6932 BW Westervoort

Telefoonnummer 
06 480 034 64

Emailadres 
info@floremetart.nl

Website 
www.floremetart.nl

3 Oever Open Atelier Route

Florale Kunst



Marjon Meulenbrugge-Heijnen is 
floral designer en vol verwondering 
voor de natuur. 

Met veel passie en oog voor puur-
heid en schoonheid van natuurlijke 
materialen, maakt zij kunstobjecten 
voor bedrijven en particulieren. Voor 
bedrijven die hun eigenheid, dienst 
of product vertaald willen zien in 
een kunstobject dat een eyecatcher 
is met een wow-effect, laat zij graag 
haar creatieve brein en handen wer-
ken.

Voor particulieren is de eigen per-
soonlijkheid het uitgangspunt.
Daarnaast maakt Marjon persoonlijk 
afscheidsbloemwerk, graf- en herin-
neringsobjecten en biedt ze creatie-
ve rouwbegeleiding.

   
     

 

O

Marjon Meulenbrugge

Florale Kunst



   
     

  
                

Kunstatelier
Ooy

 

O

Adres 
Heilige Huisjes 38
6905 AB Ooy (Zevenaar)

Telefoonnummer 
06 226 400 33

Emailadres 
connykoster@hotmail.com

Website 
www.kunstatelier-ooy.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multikunst



Conny is meer een multidisciplinair 
kunstenaar, dus veelzijdig.
Bij de raku gestookte keramiek gaat 
de aandacht eerst naar het patroon 
en dan naar de vorm. De stenen 
beelden zijn meestal figuratief en 
van de steensoorten: marmer of ser-
pentijn.

Daarnaast heeft Conny vorig jaar 
een serie boten gemaakt die een 
gevoel van onmogelijkheid weerge-
ven die mensen ervaren bij chemo 
behandelingen. In Zevenaar (Ooy) 
geeft Conny workshops o.a in beeld-
houwen en raku stoken.

En op aanvraag workshops op maat, 
er is veel mogelijk.

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

   
     

 

O

Conny Koster

Multikunst



   
     

  
                

Eljada 
van Muijden

 

O

Adres 
Bommersheufsestraat 13
6901 JZ Zevenaar

Telefoonnummer 
 06 107 218 02

Emailadres 
eljadavm@gmail.com

Website 
www.eljadavanmuijden.com

3 Oever Open Atelier Route

Multikunst



Eljada van Muijden is beeldend kun-
stenaar sinds 1976. Tot waar de her-
innering van Eljada gaat, heeft zij ge-
tekend. Het is als een tweede natuur. 

Als kind had Eljada al een sterke 
drang om te creëren en zichzelf 
daarin te ontwikkelen. Zij begon te 
schilderen, ontdekte de grafische 
technieken en de mogelijkheden 
van klei, gips, textiel, hout, brons, zij 
werkt met diverse materialen.

De innerlijke noodzaak, betrokken-
heid en overtuiging van dat kind 
heeft Eljada nog steeds. Zij richt haar 
blik op haar tijd en haar omgeving.

Eljada van Muijden
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Galerie 
Meander

 

O

Adres 
Arnhemseweg 4
6901 DW Zevenaar

Telefoonnummer 
06 505 606 03

Emailadres 
info@galeriemeander.nl

Website 
www.galeriemeander.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Gestart vanuit een grote betrokken-
heid is galerie Meander sinds 1988 
actief op het gebied van hedendaag-
se kunst. Dat uit zich in de exposities 
waarbij werk van jonge, talentvolle, 
beroeps beeldende kunstenaars 
wordt gepresenteerd maar ook van 
gerenommeerd kunstenaars. 

De galerie heeft, naast het orga-
niseren van exposities, een eigen 
kunstuitleen met ruim 3000 kunst-
werken van ca. 200 kunstenaars. 
De collectie blijft door het roulatie-
systeem steeds actueel. Kwaliteit en 
professionaliteit zijn het uitgangs-
punt bij de selectie van de kunstwer-
ken. Een persoonlijke benadering, 
naar zowel particulier, bedrijf en 
kunstenaar, staat bij galerie Mean-
der hoog in het vaandel.

   
     

 

O

Galerie Meander

Expo-ruimte



   
     

  
                

Eet-Lokaal

 

O

Adres 
Markt/Wittenburgstraat 25
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer 
0316 242 409

Emailadres 
restaurant@eet-lokaal.com

Website 
www.eet-lokaal.com

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Eet-Lokaal Café Restaurant en Zalen 
is naast horecabedrijf tevens een be-
drijf waar doorlopend kunstenaars 
zichzelf presenteren. 

Onder het genot van een kop koffie 
of thee met gebak, een borrel met 
borrelplank, óf tussen de menugan-
gen door van een diner, kun je door 
het gehele pand de kunst bewonde-
ren. 

   
     

 

O

Eet-Lokaal

Expo-ruimte



   
     

  
                

Heerlijckheid
Herwen

 

O

Adres 
Molenstraat 9
6914 AC Herwen

Telefoonnummer 
0481 453 333

Emailadres 
info@heerlijckheidherwen.nl

Website 
www.heerlijckheidherwen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Restaurant Heerlijckheid Herwen is 
een nieuwe aanwinst op ‘t Gelders 
Eiland op de Oostoever. In de voor-
malige boerderij huist sinds septem-
ber 2018 een biologisch restaurant 
waar je heerlijk en eerlijk kunt eten 
en drinken, maar de boerderij biedt 
ook veel sfeervolle ruimte voor al-
lerlei leuke activiteiten en arrange-
menten, zoals tijdens het 3 Oever 
Festival. 

   
     

 

O

Heerlijckheid Herwen

Expo-ruimte



   
     

  
                

Gemaal
Oude Rijn

 

O

Adres 
Deukerdijk 42
6911 KL Pannerden

Telefoonnummer 
 0316 241 757

Emailadres 
info@gemaalouderijn.nl

Website 
www.gemaalouderijn.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Gemaal Oude Rijn is een ge-
renoveerd cultureel erfgoed. Het is 
een creatieve plek voor kunst, ver-
blijf en verpoos, een ideale plek voor 
vergaderingen, workshops, exposi-
ties en familiebijeenkomsten.

Geniet tijdens een fiets- of wandel-
tocht van een pauze bij het Gemaal 
Oude Rijn, onder het genot van een 
lekker kopje koffie met apfelstrudel 
of een lunch als je echte trek hebt 
gekregen.

Het is een plek waar water, cultuur 
en natuur elkaar ontmoeten.

HORECA • KUNST • EXPOSITIERUIM-
TE • MUSEUM • VAKANTIEWONING
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Gemaal Oude Rijn

Expo-ruimte



   
     

  
                

Stadsbrouwerij &
Proeflokaal Wittenburg

 

O

Adres 
Markt 7
6901 AE Zevenaar

Telefoonnummer 
0316 253 520

Emailadres 
info@proeflokaalwittenburg.nl

Website 
www.stadsbrouwerijwittenburg.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



In Stadsbrouwerij & Proeflokaal Wit-
tenburg exposeert Jeroen Hessels. 
Jeroen tekende als kind al graag. Hij 
begon twee jaar geleden met schil-
deren. Hij kreeg enthousiaste reac-
ties en bleef doorgaan met schilde-
ren. Hij probeert nieuwe technieken 
uit met dikke kwasten, penselen, 
een palletmes of misschien toch 
een combinatie. Hij heeft zich alle 
technieken zelf aangeleerd met een 
passie die hij gaandeweg heeft ge-
vonden en blijft uitbreiden. Jeroen 
vindt het geweldig om mensen te 
boeien met zijn werken. Hij ziet het 
schilderen eigenlijk net zoals het 
echte leven, uitproberen, ervaring 
opdoen en er proberen iets moois 
van te maken.

Je kunt in de gezellige ambiance van 
Stadsbrouwerij & Proeflokaal Wit-
tenburg de werken van Jeroen vrij 
bekijken.

   
     

 

O Expo-ruimte

Stadsbrouwerij & 
Proeflokaal Wittenburg 



   
     

  
                

Presentation
Matters

Adres 
Waterrus 44
6922 HK Duiven

Telefoonnummer 
 06 486 411 29

Emailadres 
info@presentationmatters.nl

Website 
presentationmatters.nl

Met dank voor het werk dat Alie Engels-
man heeft besteed aan de vormgeving 
en redactie van deze informatiewaaier.

3 Oever Open Atelier Route

Tekst & vormgeving



   
     Tekst & vormgeving

Alie Engelsman is enkele jaren gele-
den haar bedrijf Presentation Mat-
ters gestart, omdat ze het leuk vindt 
om tekst en beeld te combineren. 
Ze heeft ruime ervaring als crea-
tief tekstschrijver en heeft  zich het 
vormgeven zelf eigen gemaakt. Zo 
heeft ze onder andere deze informa-
tiewaaier vormgegeven.

Omdat ze een hbo-opleiding ‘Com-
municatie’ gevolgd heeft, weet ze 
onder andere hoe ze doelgroepen 
op de juiste wijze aan moet spreken. 
Daardoor is zij sterk in het maken 
van folders, flyers, posters en ande-
re communicatiemiddelen.  Ze heeft 
het zichzelf bovendien aangeleerd 
om (eenvoudige) websites te maken. 

‘Thinking out of the circle’ is de slo-
gan van haar bedrijf. Alie denkt graag 
op een creatieve manier met je mee.

Foto: kunstwerk van Natascha Verhoek in 
combinatie met tekst van Alie Engelsman

Alie Engelsman



Een groot aantal kunstenaars die deel-
nemen aan de 3 Oever Open Atelier 
Route exposeert in eigen atelier. Ande-
ren hebben tijdens het 3 Oever Festival 
een tijdelijke expositieruimte. 
Een overzicht waar deze kunstenaars 
op 14, 15 en 16 september 2018 expo-
seren volgt hieronder.

Waard van Kekerdom
Weverstraat 94, 6579 AG Kekerdom
Ineke van Middelkoop
Dewi Plass

De Vlierhof
Klever Str. 115, 47533 Kleve-Keeken
Marjorie Slooff
Peter Bergenhenegouwen
Thea van Vliet
Merel Holleboom

Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstr. 22, 6566 CD Millingen a/d Rijn
Pieter van Bernebeek

Zelfpluktuin Ooijs Mooijs
Leuthsestraat 3, 6576 JJ Ooij
Truus Nauta

Haus Vossegatt
Vossegatt 24, 47533 Kleve-Keeken
Masha Soetekouw

Voormalig winkelpand
Koningin Julianalaan 23 Ooij
Jos van Gessel

Tuin Ann Hoogendoorn
Prins Hendriksstraat 1, 6576 AD, Ooij
Angelica Obino
         zoz

Expositie op festivallocatie

   
     

3 Oever Open Atelier Route

Festivalinfo



Piramide a/d Waal/Vogelkijkhut 
Munnickhofsestraat 28, 6691 HH Gendt 
Doro Krol

Veerstoep Doornenburg
Bij veerpont Millingen-Doornenburg 
Berry Cloosterman

Landgoed De Brouwketel 
Brouwketel 1, 6851 ZX Huissen
Ivano Castaldo
Sjors Doedens

Kleine kerkje aan de dijk 
Molenstraat 1, 6687 AM Angeren 
Gemma Brands
Louise de Haardt
Connie Diepstraten, Guitig Groen

Restaurant Eet-Lokaal
Markt/Wittenburgstraat 25
6901 AH Zevenaar
Mark de Kievit
Johan Kock
Marie-Jeanne Bertram
Eljada van Muijden

Heerlijckheid Herwen Molenstraat 
9, Herwen
Maurice Kummer
Colin van Elderen
Bets Kusters
Ingrid Sewpersad

Gemaal Oude Rijn
Deukerdijk 42, 6911 KL Pannerden 
Marjan Rosendahl

Camping De Bijland
Bijland 2a, 6916 KA Tolkamer
Marjon Meulenbrugge, Florem et Art 
Wendy Janssen
Riet Mooren

     Festivalinfo



   
     

  
                

Colofon
Uitgever
Stichting 3 Oever Festival 
www.3oeverfestival.nl

Hoofdredactie en vormgeving
Alie Engelsman 
Presentation Matters 
presentationmatters.nl

Drukwerk
Ziezo Grafische Oplossingen
www.ziezo-go.nl

Copyright © augustus 2018
Niets van deze publicatie mag zonder 
toestemming van de uitgever en/of de 
hoofredacteur worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie of als elek-
tronische bijlage.

3 Oever Open Atelier Route

Colofon
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