
Beeldend kunstenaars in de Gelderse Poort en omgeving

Kom Kunst KijkenKom Kunst Kijken
3 Oever Kunstcollectief, editie 2020-2021



In
ho

ud
so

pg
av

e
11 Inhoudsopgave

2 Voorwoord
3 Inleiding
4 Pieter van Bernebeek
5 Marjolijn Rigtering
6 Masha Soetekouw
7 Gerard Kessels
8 Tineke Lammers
9 Marjorie Slooff
1 0 János Bittenbinder
1 1 Wilma van der Veen
1 2 Doro Krol
1 3 Ann Hoogendoorn
1 4 Kees van Raaij
1 5 Liesbeth Geenen
1 6 Pauline Lutters
1 7 Ineke van Middelkoop
1 8 Marieke Thomassen
1 9 Jos van Gessel
20 Dominique Ebbeng
2 1 Nick Cillessen
22 Conny Scheck
23 Ria Koopmans 
24 Moniek Heitink
25 Donderkop
26 Iris van Gils
27 Kees van Eekelen
28 Riet van Gils

29 Mimi Seegers
30 Berry Cloosterman
3 1 Geert van den Broeck
32 Marie Jeanne Bertram
33 Petra Koenen
34 Conny Koster
35 Jop Kraaijkamp
36 Martje Blom
37 Anton Ariëns
38 Annelieke Loman
39 Eljada van Muijden
40 Mark Hofmeester
4 1 Jolanda Vink
42 Eric Trip
43 Madeleine Corbey
44 Fred Knippen
45 Colin van Elderen
46 Marjolein Bartels
47 Wendy Janssen
48 Will Schropp
49 Marion Peters
50 Rita Oostendorp
5 1 Bert Koerts
52 Bart Janssen
53 Inga Kennedy 
54 Herman Plönes
55 Tatjana Kiriënko
56 Marjo Wiltingh

57 Truus Verwielen
58 Bart Ensing
59 Distorted Creators
60 Betty Slippens
6 1 Corrie Holweg
62 Gerard Neijenhuis
63 Sjors Doedens
64 Leo Gerritsen
65 Susie Endenburg
66 Piramide aan de Waal
67 Fort Pannerden
68 Heerlijckheid Herwen
69 Gemaal Oude Rijn
70 Leutse Hof
7 1 Moestuin Deelhoven
72 Kunstkring Het Gelders Eiland
73 Galerie Meander
74 Leef!
75 Dorpshuis Groessen
76 Zicht
77 Eet-Lokaal
78 Waard van Kekerdom
79 3 Oever Kunstcollectief
80 Expositielocaties 3 Oever Festival



2  Voorwoord
Als coördinator van de 3 Oever Atelier Route heb ik veel kunstenaars leren 
kennen. Het zijn stuk voor stuk mooie mensen, die de samenleving iets bijzon-
ders te bieden hebben, namelijk verbinding en identiteit binnen onze maat-
schappij. Kunst is een essentiële levensbehoefte van de mens. Het is daarom 
belangrijk dat deze kunstenaars een podium krijgen, zoals bijvoorbeeld in het 3 
Oever Festival en dat er locaties zijn die hun exposities mogelijk maken.

Ik heb met veel plezier mijn kwaliteiten als coördinator, vormgever, creatief 
tekstschrijver en redacteur in mogen zetten voor de 3 Oever Atelier Route. 
Dat heeft onder andere geleid tot dit boekje ‘Kom Kunst Kijken’. Zulke pro-
jecten zijn de krenten in de pap voor mijn bedrijf Presentation Matters. Ik kan 
er mijn eigen creativiteit in kwijt en het past ook bij mijn visie ‘Thinking out of 
the circle’. Naar dit soort opdrachten, in de creatieve communicatie, ben ik 
altijd op zoek.

Ik wil alle deelnemers hartelijk danken voor hun medewerking aan dit handige, 
kleurrijke boekje. De drukwerkbegeleiding was in handen van Gerard Neijen-
huis die op een prettige manier heeft meegedacht en er voor gezorgd heeft 
dat je het boekje ‘Kom Kunst Kijken’ ook daadwerkelijk kunt door bladeren. 
Rest mij nog de Stichting 3 Oever Festival te bedanken, die verantwoordelijk 
is voor de uitgave van het boekje en, last but not least, de oevercoördinatoren 
Marjolijn Rigtering en Rita Oostendorp, voor hun support en het meelezen.

Alie Engelsman

Adres
Alie Engelsman
Waterrus 44
6922 HK Duiven

Telefoonnummer
06-48641129

E-mail
info@presentationmatters.nl

Website
www.presentationmatters.nl
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Inleiding 3
In de ‘Gelderse Poort’ en in de directe omgeving daarvan werken en wonen veel 
beeldend kunstenaars. Vaak worden ze geïnspireerd door de prachtige natuur 
in het rivierengebied. De 3 Oever Atelier Route is een belangrijk onderdeel 
van het jaarlijks terugkerende 3 Oever Festival. Een aantal kunstenaars stelt 
tijdens het festival hun atelier open voor publiek, anderen exposeren in een an-
dere mooie locatie in het gebied. Maar zeker ook na het 3 Oever Festival zijn 
bezoekers, al dan niet op afspraak, welkom bij deze kunstenaars

Dit mooie kleurrijke boekje geeft je een mooi overzicht van de kunstenaars en 
expositieruimtes in de Gelderse Poort. Zo vind je er de adresgegevens van de 
kunstenaar, een introductie en enkele foto’s van hun kunstwerken. Openingstij-
den kun je meestal vinden op hun eigen website.

In het boekje is met kleurcodes gewerkt. Deze kleurcode (de pagina-aandui-
ding) is als volgt: 

We wensen je veel plezier bij je zoektocht naar kunst in de Gelderse Poort.

  Edelsmeden
  Textiele kunst/Gordijnkunst
  Houtkunst
  Ruimtelijk werk/Installaties
  Multidisciplinair
  Papierkunst
  Expo-ruimte

  Schilderkunst
  Fotografie
  

  Mixed Media/Mutimedia
  Drukkunst
  Beeldhouwen
  Bronsgieten
  Keramiek/Pottenbakken



4  Pieter van Bernebeek
Pieter maakt realistische schilderijen in olieverf op doek 
of paneel. Na een opleiding op de Hoge School voor de 
Kunsten in Utrecht heeft hij de 5-jarige tekenopleiding op 
de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk afgerond. 
Hierna schildert hij wekelijks aan de fijnschilderschool van 
de Vlaamse schilder Maarten Boffé waar hij zijn techniek 
in het schilderen met olieverf verder verbetert.
Het realistische olieverfschilderij “Appels in koperen pan” 
van Pieter kreeg de meerderheid van de publieksstemmen 
en won hierdoor de publieksprijs Oog van Oss 2016 die 
jaarlijks georganiseerd wordt door de Osse kunstenaars-
vereniging K26. Adres

Pieter van Bernebeek
Wilhelminastraat 11
5366 BD Megen

Telefoonnummer
0412-488378 

E-mail
pietervanbernebeek@ziggo.nl 

Website
www.pietervanbernebeek.nl



Marjolijn is docent en kunstschilder, natuurliefheb-
ber en reiziger; enthousiast en bevlogen en heeft 
een onderzoekende geest. Marjolijn: “Als energieke 
blijmoedige vrouw heb ik een passie voor alle kun-
sten, in welke vorm dan ook. Muziek is het dichtst 
op mijn ziel gebonden. Ik hou van mensen, mijn kin-
deren, reizen en mijn vak als docent/kunstschilder. 
Het geeft voldoening om volwassen leerlingen te 
begeleiden bij het vinden van een eigen persoon-
lijke uitdrukkingsvorm als kunstschilder. Het is leuk 
om dat uit hen los te kietelen en te zien dat zij zich 
kunnen verbazen over de eigen mogelijkheden en 
resultaten. Daarmee ben ik net zo blij als zijzelf!”

Adres
Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22
6566 CD Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
0481-431563

E-mail
marjolijnrigtering@upcmail.nl

Website
www.marjolijnrigtering.nl

5Marjolijn Rigtering



6  Masha Soetekouw

Adres
Masha Soetekouw 
Wethouder Arntzstraat 18 
6566 XL Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-13172727

E-mail
soetekouwontwerpt@gmail.com

Website
geen

Masha woont in Amsterdam, maar is geboren in Millingen 
aan de Rijn. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie, Architectural design.

Ze schildert/illustreert met voorliefde architectuur en het 
bewonen hiervan.

Masha presenteert onder andere werk wat tot stand is ge-
komen tijdens de “corona lock-down”-periode in de stilte 
van de stad. Dit omvat architectuur, interieur en planten.



Gerard: “Ik vind hout, meer of minder 
vergaan, in de bossen van Europa. Het 
beeld is er al en ik haal het overbodige 
weg. Dat is een langdurig en soms radi-
caal proces. 

Daarnaast (opgeleid bij Kopshout in Nij-
megen) maak ik meubels en objecten, 
meer of minder functioneel waarbij ik 
oud en nieuw combineer en inlegwerk 
gebruik.”Adres

Gerard Kessels
Mozartstraat 31
6521 GB Nijmegen

Telefoonnummer
06-26116103

E-mail
g.j.kessels@kpnplanet.nl

Website
geen

7Gerard Kessels



8  Tineke Lammers

Adres
Tineke Lammers
Sionsweg 9
6564 LR Heilige Landstichting

Telefoonnummer
024-3555591

E-mail
tineke_lammers@hotmail.com

Website
geen

Tineke houdt zich intensief bezig met tekenen en schilderen. 
Ze heeft drie jaar les gehad van onder meer Zhou Jun, een 
chinees kunstenaar die sinds 1989 in Europa en Amerika gro-
te bekendheid heeft verwor ven. Met Chine se inkt kan een 
eindeloze hoeveelheid schakeringen van wit naar zwart wor-
den aangebracht, nog aangesterkt met de mogelijkheden van 
het flinterdunne Chinese rijstpa pier. Tineke past de chinese 
schildertechniek op eigen wijze toe. Ze schildert met chinese 
inkt en chinese waterverf op chinees rijstpapier of op aqua-
relpapier. Waarom hanen? Hanen zijn fascinerende beesten. 
In China staat de haan voor moed en be trouwbaarheid. Haan 
en kip staan voor vrede, harmonie en een gelukkig huwelijk. 
In Nederland staat het dier voor strijdlust en waakzaamheid 
(de socialistische rode haan), maar ook voor negatieve eigen-
schappen als in ‘haantje de voorste.”



Adres
Marjorie Slooff
Koolemans Beynenstraat 56
521 EW Nijmegen

Telefoonnummer
06-51131322

E-mail
info@marjorieslooff.nl

Website
www.marjorieslooff.nl

9Marjorie Slooff
“Spelend met ruimte, ruimte nemend om te spelen.”
Of het nu gaat om haar fragiele glaswerken, hoog wiegende stellages 
van bamboe of mansgrote beelden van licht materiaal; de thematiek 
blijft steeds dezelfde. “Buitenkant en binnenkant. Van mensen, die-
ren, een steen. Hoe dringen impressies door van buiten naar binnen 
en hoe is aan de buitenkant vastgelegd wat er binnenin gebeurt. De 
binnenkant, de ultieme drijfveren die leiden tot actie, gedrag. Dat is 
waar Marjorie zich graag mee bezig houdt, vooral naar de manieren 
waarop die actie, dat gedrag worden vormgegeven. De oeroude in-
stincten (vluchten, voortplanten, overleven) die de wezens op aarde 
zo sterk aansturen en intuitie fascineren mij en leiden tot intense 
vormen.” De laatste jaren zijn er luchtige fantasiewerelden ontstaan 
in hout/linosnedes en tekeningen. Met fantasie mengt Marjorie 
vormen en creëert wezens en samenhangende verhaallijnen op een 
luchtige manier maar met een serieuze toets.



10  János Bittenbinder

Adres
János Bittenbinder
Hezelstraat 17
6576 JL Ooij

Telefoonnummer
06-30429142

E-mail
bittenbinderjanos@gmail.com

Website
www.janosbittenbinder.nl

János: “Licht heeft mij altijd gefascineerd. Het heeft zo-
veel verschijningsvormen, zoveel gezichten en geheimen. 
Ik denk dat ik die nooit volledig zal kunnen doorgronden. 
Schilderen gaat dus in mijn beleving in wezen over kleur en 
licht. Schilderen beschouw ik niet als werk, niet als een be-
roep, maar het is veel meer. Het is zo vanzelfsprekend als 
ademhalen. Ik wil ook niets anders doen dan schilderen. Ik 
geniet ook intens van de ambachtelijke kant, het vakman-
schap van het schilderen. Mijn fascinatie met schilderen is 
dat ik in staat ben met levenloze dingen zoals verf en doek 
iets tot stand te brengen dat de ziel raakt. Dat ik iets schep 
wat tot nu toe niet bestond. Schilderen is eigenlijk muziek 
maken met licht en kleur.”



Adres
Wilma van der Veen
Spanjestraat 40
6663 NP Lent

Telefoonnummer
06-29303456

E-mail
wilmavanderveen@bewogenbeeld.nl

Website
bewogenbeeld.nl

11Wilma van der Veen
Wilma laat met haar werk zien wat je met woorden en beelden kunt doen. Zij legt 
geschiedenissen vast in woord en beeld met camera en pen en penseel. Wilma 
is schippersdochter en in haar werk neemt de rivier een belangrijke plek in. Zij 
exposeert enkele foto’s uit onder andere de projecten ‘Leo III, opgroeien op een 
sleepboot’ en ‘Ik ben de Rivier’.

Op de foto zoals 100 jaar geleden:
In de tijdelijke fotostudio op de pleisterplaats Atelier 
Marjolijn Rigtering kun je je laten vereeuwigen zoals 
je (over)grootouders dat deden, in een decor van het 
rivierenlandschap.
Ook na het 3 Oever Festival kun je op aanvraag een 
foto in oude stijl laten maken door Wilma. Bel of mail 
voor meer informatie.



Doro Krol12

Adres
Doro Krol
Barbarossastraat 58
6522 DP Nijmegen

Telefoonnummer
06-18903887

E-mail
dkrol@fo.nl

Website
www.dorokrol.nl 

Doro, beeldend kunstenaar, laat een bijzondere expositie 
zien. Voor haar nieuwste werken heeft ze zich heeft laten 
inspireren door de weg naar Persingen, het landschap en 
natuur rondom de Ooijpolder. De werken van Doro zijn 
herkenbaar aan hun rijke vormen, kleuren, eenvoud en 
verstilling. 

Met haar oog voor detail en natuurlijke interesse voor 
schoonheid maakt Doro schilderijen die soms niet van 
echt zijn te onderscheiden. Haar aansprekende composi-
ties ontroeren en betoveren. Het zijn kleine en grote pa-
rels van formaat (ook bedrukte tegeltjes en spandoeken).



Adres
Atelier Ann Hoogendoorn
Prins Hendrikstraat 1
6576 AD Ooij

Telefoonnummer
06-40402797

E-mail
annhoogendoorn63@gmail.com

Website
annhoogendoorn.nl

13Ann Hoogendoorn
Ann: “Ana, het diepzinnige figuurtje met vrolijke paardenstaart 
tekende ik al langer. Ze is echter pas in blauwe inkt uit mijn 
kroontjespen en penselen komen rollen toen ze samenhang 
zocht met haar eigen woorden in haiku vorm hier in de Ooij 
(polder). Nou ja...hi koe. Door het 3 Oever Festival werd ik in 
2018 gestimuleerd met een Kleintje Oeverkunst te komen en 
besloot ik ingelijste Ana printjes te verkopen. Tot mijn verbazing 
raakte en roerde zij mensen en ze blijft komen met haar humor 
en wijsheden. In de zomer van 2020 is het eerste Ana kunst-
boekje uitgekomen. Dit boekje wordt gepresenteerd tijdens het 
3 Oever Festival (2020) met de tentoonstelling ‘Binnenwerk’ 
over het maken van dit boekje in de kleine expositieschuur 
Chambre d’Amis in Ooij.”



Kees van Raaij

Adres
Kees van Raaij
Vossengraaf 9
6566 JJ  Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-26034588 

E-mail
sferoloog@gmail.com

Website
www.sferoloog.nl

Uit de ‘ambachtelijke eeuw’ stamt de kunst van Kees, zo lijkt 
het. Toen er nog echte spullen werden gemaakt, in fabrie-
ken met imposante machines met inzet van veel lawaai en 
oorspronkelijke arbeid. Uit die restanten, van die voorgoed 
verdwenen tijd, creëert Kees nieuwe abstracties, die ener-
zijds de toeschouwer wellicht vervreemden van het ijle nu, 
maar anderzijds tegelijkertijd een licht gevoel van heimwee 
bezorgen. Kees woont en werkt in een voormalige boerderij 
in Millingen aan de Rijn. De rust die hij daar ervaart komt in 
toenemende mate tot uitdrukking in zijn werk. Desondanks 
omschrijft hij zijn stijl, paradoxalerwijze, zelf nog altijd als 
manisch realisme. Zijn samengestelde objecten van her-
gebruikt en opnieuw gerangschikt materiaal zijn weliswaar 
altijd onmiddellijk herkenbaar, maar onuitgesproken blijft 
‘wat dan precies…?’  

14



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

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

Adres
Liesbeth Geenen
Weth. Burgers-Stee 38
6578 BP Leuth

Telefoonnummer
06-50829419

E-mail
info@liesbethgeenen.nl

Website
www.liesbethgeenen.nl

15Liesbeth Geenen



16 Pauline Lutters

Adres
Pauline Lutters
Heerbaan 73
6565 EE Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
0481-431694

E-mail
pmpm@paulinelutters.nl

Website
www.paulinelutters.nl

Pauline is een universeel kunstenaar. Ze maakt vrij werk 
(schilderijen, etsen, pastels en zeefdrukken), was docent 
schilderen en tekenen en maakt monumentale beelden.
Ze krijgt opdrachten van de overheid, van stichtingen en 
van particulieren. Voor de openbare ruimte zijn dat grote 
plastieken en soms schilderijen. Particulieren kiezen vaker 
voor de bronzen kleinplastieken of tweedimensionaal werk. 
In het werk van Pauline staat de mens altijd centraal. Haar 
werk heeft naast een krachtige uitstraling, ook een “mu-
zikale” laag en een filosofische kant. Uitgangspunten zijn 
licht en kleur, het spelen met ruimte en het begrip onein-
digheid.



Haar inspiratie vindt Ineke meestal buiten in de natuur. Als je goed rondkijkt, 
zie je overal om je heen kleuren, structuren. Soms zijn die van nature aanwe-
zig, soms zijn er mensenhanden in het verleden aan te pas gekomen en  heeft 
de verwering krachtige beelden doen ontstaan. Deze verwering door weer, 
wind of andere natuurlijke processen geeft nieuwe vormen en andere tex-
turen. In haar foto’s verandert ze de realiteit niet. Ze schildert als het ware 
met de fotografie als penseel. Ze vergroot uit of ze combineert soms foto’s,  
waardoor vervreemding optreedt. 
Een ander onderwerp dat haar interesseert zijn landschappen. Daarvan 
maakt ze geen scherpe foto’s, maar ze maakt een impressionistische weer-
gave, die de toeschouwer de mogelijkheid biedt om daarin weg te dromen.Adres

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

Telefoonnummer
06-49985732

E-mail
fotografie@inekevanmiddelkoop.nl

Website
inekevanmiddelkoop.nl

17Ineke van Middelkoop



Onderweg of thuis, een toevallige ontmoeting. Kukel 
vangt met haar camera de sfeer van het moment. De 
foto’s weerspiegelen Kukel’s idealen als grafisch ont-
werper. Ze zoekt naar een balans van lijnen, vlakken en 
contrasten. Geprint op hout komen de foto’s optimaal 
tot hun recht. Het pure materiaal, de warme kleur en 
de nerven geven een extra dimensie aan het beeld en 
maken iedere plaat uniek.

Kukel experimenteert momenteel met fotocollages ge-
print op tegels.

18  Marieke Thomassen

Adres
Marieke Thomassen
Bandoengstraat 29
6524 KZ Nijmegen

Telefoonnummer
06-18052413

E-mail
marieke@bs29.nl

Website
www.instagram.com/instakukel



Adres
Jos van Gessel
Prins Mauritsstraat 12 
6576 AC Ooij

Telefoonnummer
06-21943635

E-mail
ajhvangessel@gmail.com

Website
www.josvangessel.nl

19Jos van Gessel
Jos schildert landschappen. Tekeningen, foto’s en objecten die hij tijdens zijn 
reizen en in zijn atelier in Nijmegen maakt, gebruikt hij als inspiratie voor zijn 
schilderijen. Als een romantische schilder schept hij daar zijn eigen wereld met 
een verhalende setting. 
Dit gebeurt door zijn manier van schilderen, de kleurkeuzes die hij maakt en 
door elementen in het beeld te isoleren, te veranderen of toe te voegen. Hier-
door zijn de geschilderde landschappen ondanks dat ze realistisch zijn, geen let-
terlijke weergave van de werkelijkheid, maar een persoonlijke beleving daarvan. 

Een geromantiseerde herinnering met een zekere verstilling.



20  Dominique Ebbeng
Dominique heeft de opleiding Fine Art in Arnhem afge-
rond en werkt als   psycholoog en in Kunstkamer Kraai.  Ze 
tekent en schildert mensen en dieren, vaak in een abstrac-
te omgeving. Ze brengt je in een wereld waarin beesten 
je iets willen vertellen en waarin mensen juist verstild zijn. 
Ze weet dat het beeld totaal anders ontvangen wordt dan 
bedoeld is. Maakt niets uit. Ze hoopt juist dat de kijker ge-
noeg ruimte heeft om een eigen verhaal te maken. 

Dominique nodigt je uit om eens in Kunstkamer Kraai te 
komen kijken of wellicht te exposeren.

Adres
Dominique Ebbeng
Leuth
Expositie op aanvraag

Telefoonnummer
06-45503960

E-mail
dominique.ebbeng@gmail.com

Website
www.dominique-ebbeng.nl



Adres
Nick Cillessen
De Kamp 48
6566 HD Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-28920950

E-mail
nick@nickartgallery.nl

Website
www.nickartgallery.nl

21Nick Cillessen
Al jong was Nick gefascineerd door tekenen. Al snel ging hij over 
op schilderen, eerst nog op waterbasis, later op olieverf. In het 
begin waren boeken van schilders, vooral de grote meesters, zijn 
houvast.
Nick: “Door veel te kijken en lezen ontwikkelde ik gestaag mijn 
techniek, als een ware autodidact. Vroeger waren mijn thema´s 
veelzijdig, de laatste jaren specialiseer ik mij steeds meer op het 
schilderen van portretten en stillevens, waarbij ik de stofuitdruk-
king als een grote uitdaging ervaar.”

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



Conny Scheck

Adres
Conny Scheck
Atelier in de Tuinkamer
Kekerdom

Telefoonnummer
n.v.t.

E-mail
conny.scheck@gmaiI.com

Website
geen

Conny: “Een grote liefde van mij is het werken met klei, 
een heerlijk aards materiaal... het te voelen en er vorm aan 
te geven. Ik ben altijd op zoek naar eenvoud, naar de ’oor-
sprong’. Hoe meer ik weglaat, hoe sterker de vorm. Het is 
heerlijk om uit een koel brok klei iets te creēren, wat uit-
eindelijk ziel heeft. Een beeld is voor mij pas af, als het mij 
raakt. Daarom is het is geen toeval, dat onder mijn handen 
meestal krachtige vrouwelijke torsi ontstaan, die de bezoe-
kers uitnodigen hen aan te raken.

Een tweede passie zijn mijn lange verblijven in Griekenland 
en ‘natuurlijk’ dragen al mijn beelden namen van Griekse 
Godessen, toen al echte ’Alpha-vrouwen’”

22



Adres
Atelier Potte-Ria
Palsstraat 44
6579 AG Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-26701099

E-mail
r.koopmans.broeren@gmail.com

Website
geen

Ria Koopmans 23
Ria heeft sinds 1980 een grote passie voor klei. Ze maakt 
voornamelijk torso’s en vogels.
Op haar inspirerende werkplek, die in een mooie landelijke 
omgeving ligt, geeft ze keramiekcursussen, die altijd met een 
gezellige stookdag worden afgesloten. Alle gemaakte werk-
stukken worden primitief gebakken: pitfire en raku.
Tevens geeft Ria voor de stichting ‘Ruby and Rose’ work-
shops. De opbrengst daarvan komt ten goede van deze stich-
ting, die geld inzamelt voor onderzoek naar gynaecologische 
kanker: zie www.rubyandrose.nl.



Moniek Heitink

Adres
Moniek Heitink
Kekerdom
 

Telefoonnummer
n.v.t.

E-mail
moheitink@gmail.com

Website
geen

Moniek is van beroep coupeuse, daarom 
is werken met natuurlijke materialen, het 
voelen van linnen, katoen en vilt Monieks 
natuurljke drijfveer.

Speels verwerkt ze takken van drijfhout 
met (ongesponnen) wol van Kekerdomse 
schapen - vondsten van struintochten met 
haar hond Puk in de Gelderse Poort. Een 
bijzonder decoratief accessoir zijn haar ‘ju-
welen’, handgemaakte kralen van klei.
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Adres
Katja Maas
Voorstenkamp 1847
6545 GP Nijmegen 

Telefoonnummer
06-40539699

E-mail
moorkopjes@gmail.com

Website
www.donderkop.com

Donderkop 25
Donderkop Streetartist: “De stad is mijn doek. Ik plak mijn posters daar waar 
het mag en ik schilder graag in leegstaande gebouwen. De stilte in de stad is 
mijn domein. In de vroege uurtjes of juist heel laat ben ik aan het werk. Ik maak 
gezichten. Ogen vol emotie. Dat gaat vanzelf.

Soms komen er kattenvriendjes op bezoek, en teksten van liedjes. Vaak staan de 
ogen centraal in mijn werk.”



26 Iris van Gils

Adres
Iris van Gils
Erlecomsedam 17a
6576 JV Ooij

Telefoonnummer
06-34974655

E-mail
info@irisvangils.nl

Website
irisvangils.nl

Iris: “In mijn beeldend werk zie je veel uitvergrote details. 
Landschappen met vreemde structuren en vormen. Een 
samenkomst van vele facetten zoals licht of het gebrek 
daaraan, regen, water, dieren die een onverwachte com-
positie geven. Ook kom ik graag in stedelijke/industri-
ele gebieden waar mijn oog valt op fragmenten in een 
steeds veranderende locatie.  Regelmatig probeer ik de 
toeschouwer met gezonde dosis ironie uit de dagen om 
bestaande patronen te doorbreken. Mijn interesse ligt 
vooral bij sociale structuren, menselijk gedrag en cul-
tureel bepaalde, dominante opvattingen. Terugkerende 
media in mijn beeldend werk zijn fotografie, schilder-
kunst en tekst.”



Kees: “Ik zie mezelf graag als een creatieve fotograaf. Mijn 
belangrijkste inspiratiebron is de natuur. 
Voor het 3 Oever Festival heb ik een serie gemaakt over 
de Gelderse Poort en de veranderingen die daar plaatsvin-
den in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. 

Ik wil liever de kijker een idee geven van mijn beleving van 
die natuur dan dat ik objectief  verslag doe; meer impres-
sie dan documentatie. Ik vind het belangrijker dat licht en 
kleuren hun uitwerking hebben dan dat ze accuraat zijn. 
Het werk is dus creatief, niet journalistiek. Het blijft een 
kwestie van smaak of je van zulke foto’s houdt.”

Adres
Kees van Eekelen
Spijkerhofweg 8
6566 CM Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-14391173

E-mail
k.vaneekelen@gdi.ru.nl

Website
geen

27Kees van Eekelen



28  Riet van Gils

Adres
Riet van Gils
Van Randwijckweg 39 
6573 EH Beek-Berg en Dal

Telefoonnummer
 06-30438877

E-mail
rietmcvangils@gmail.com

Website
geen

Als Neerlandica en lerares Nederlands houdt Riet zich dagelijks bezig met lite-
ratuur. Verhalen, poëzie, schrijvers en dichters maken nog steeds deel uit van 
haar leefwereld. Haar latere liefde, het schilderen van portretten, sluit mooi 
aan op haar literaire interesse. Dat leidde tot een combinatie van het portret-
teren van persoonlijkheden uit de literaire kunst.

Het boeit Riet door te dringen tot het wezenlijke, de essentie van de uitge-
beelde persoonlijkheid. De aanleiding tot het maken van een portret van een 
bepaalde schrijver is dikwijls het indringend lezen van werk van de betreffende 
auteur. Een intrigerende ‘kop’ helpt haar om er een waar kunstwerk van te 
maken.



Adres
Atelier Mimi Seegers
Heerbaan 174a 
6566 EV Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-26370559

E-mail
ateliermimi@kpnmail.nl 

Website
www.ateliermimi.nl

Mimi Seegers 29
Mimi: “Naast mijn gezin en het werken in de zorg was 
ik altijd creatief bezig. Jammer genoeg werd het werk 
in de zorg fysiek te zwaar en geschikt werk vinden was 
lastig. Niet bij de pakken neer te gaan zitten, was mijn 
devies, schouders eronder en iets gaan doen wat ik wel 
kon. Ik begon met het geven van creatieve workshops. 
Nu, 25 jaar later, ben ik nog steeds blij met het besluit 
wat ik toen genomen heb en nog net zo enthousiast 
als de op dag waarop ik begon. De workshops zijn voor 
alle leeftijden en variëren van home-decoraties, servies 
schilderen, bloemschikken enz. Verder organiseer ik 
kinderfeestjes en vrijgezellenfeestjes en een keer per 
jaar de Creatief & Lifestyle Fair.



30 Berry Cloosterman

Adres
Berry Cloosterman
Meijhorst 6426
6537 LG Nijmegen

Telefoonnummer
06-17688615

E-mail
berrycloosterman@telfort.nl

Website
www.berrycloosterman.nl

Berry: “Met de keuze van kleuren als basis ontstaan de schilderijen in een 
flow, of niet. 

Soms is het wachten en kijken. Soms is het langer, soms kort. 
Om dan beetgepakt te worden en mee te gaan is een intense ervaring. 

Er is in de loop van de jaren enige techniek verworven. 
Tot mijn schande en eigenwijsheid wil ik het zo blijven doen. Zie en oordeel.”



Adres
Geert van den Broeck
Palsstraat 6a
6566 ZZ Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-53312643

E-mail
geert@why-not.nu 

Website
www.why-not.nu/nl/inspiratie/2/12

Geert van den Broeck 31
Geert: “Reiziger, fotograaf, schrijver & inspirator. 
Al meer dan 50 jaar wordt mijn leven rijker door de 
ontmoeting met de ander. Ik heb een reizend leven 
achter de rug, met vier jaar reizen en wonen in een 
omgebouwd expeditievoertuig, waarvan een jaar 
door 26 landen van Afrika. Niet de camera of de 
techniek vind ik belangrijk, maar de interactie tus-
sen het model en mij. Ergens ‘landen’ om de eerste 
dagen geen camera te gebruiken, maar vooral te 
ontmoeten. Om daarmee het vertrouwen te krij-
gen en dichtbij te kunnen komen. Mijn passie ligt 
daarom in de portretfotografie. 
Zonder uitzondering wordt elke fotodag beschre-
ven in korte verhalen.”



32 Marie-Jeanne Bertram
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 afstemming hiervan bepalend zijn voor de 
emotie van het ogenblik.

Natuur kan soms een inspiratie zijn. 
Emoties die via kleur en vorm een uitweg vinden.

Adres
Marie-Jeanne Bertram
Dokter Kanterslaan 146
5361 NJ  Grave
 
Telefoonnummer
06-29565154

E-mail
mariejeannebertram@gmail.com

Website
geen



Petra Koenen 33

Adres
Petra Koenen
Jean Dulieustraat  8
6921 TN Duiven

Telefoonnummer
06-20179655

E-mail
petrakoenen@hotmail.com 

Website
geen

Petra Koenen werkt graag met de meest uiteenlopende ma-
terialen. Zo maakt ze gebruik van oude stoffen of geborduur-
de lappen, wol, kant, steentjes of glas. 
Deze materialen worden door haar hergewaardeerd en met 
liefde en aandacht tot een nieuw beeld samengesteld.
De aandacht voor de schoonheid van het imperfecte en het 
vergankelijke staat hierbij centraal.
Petra werkt vooral intuïtief en zo ontstaat er in ieder beeld 
een verhaal, dat weer door de kijker op eigen wijze is te lezen 
en te ontdekken.



34 Conny Koster

Adres
Kunstatelier Ooy
Heilige Huisjes 38
6905 AB Zevenaar

Telefoonnummer
06-22640033

E-mail
connykoster@hotmail.com

Website
www.kunstatelier-ooy.nl

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 serpentijn.
Daarnaast heeft Conny een serie boten gemaakt die een gevoel van onmo-
gelijkheid weergeven die mensen ervaren bij chemo behandelingen.

In Zevenaar (Ooy) geeft Conny workshops o.a in beeldhouwen en raku sto-
ken en op aanvraag workshops op maat, er is veel mogelijk.
Bij de KWA in Arnhem is Conny docent beeldhouwen en boetseren.



Adres
Jop Kraaijkamp
Elzenhof 13
6911 CA Pannerden

Telefoonnummer
06-45542951

E-mail
jopkraaijkamp@outlook.com

Website
www.instagram.com/jopkraaijkamp

35Jop Kraaijkamp
Jop is een 17-jarige student aan de HKU, die de opleiding 
Illustration doet. 

Jop: “In mijn werk ben ik nog heel erg zoekende. Vooral 
voor school teken ik veel modellen en ik hou erg van visu-
ele reportages (live schetsen).”



36 Martje Blom

Adres
Martje Blom
Steenhof 8
6916 MJ Tolkamer

Telefoonnummer
06-81066282

E-mail
martje.blom@kpnmail.nl

Website
www.martjeblom.nl

Martje Blom maakt tekeningen, aquarellen, 
schetsboeken en collages. Belevenissen uit haar 
jeugd spelen een grote rol in haar werk, dat soms 
sprookjesachtig verhalend is en ook recht voor z’n 
raap kan zijn. Ze kan eindeloos gezichten portret-
teren met een breed palet aan technieken. 
Haar serie fotocollages ‘I.M. Ata Kandó’ is een 
eerbetoon aan het werk Droom in het Woud van 
de Hongaars-Nederlandse fotografe Ata Kandó. 

Met ‘Aldus geschoten en opgetekend’ reflecteert 
Martje in beeld en tekst op mensen die in het 
nieuws waren.



Adres
Anton Ariëns
Rijksweg 9A
6921 AA  Duiven

Telefoonnummer
0316-281932

E-mail
antonrariens@hetnet.nl

Website
www.kunstinderuimte.nl

37Anton Ariëns
Anton heeft een ruimtelijk technische opleiding gehad. 
Sinds 2002 maakt hij ruimtelijk, meestal abstract werk 
met strakke gebogen lijnen en vlakken. Het werk krijgt 
daardoor veel beweging en gaat leven.

Anton: “Ik heb een eigen, herkenbare stijl ontwikkeld. 
Inspiratie doe ik op in de natuur en hoe mensen met elkaar 
omgaan, emoties enz.”



38 Annelieke Loman

Adres
Annelieke Loman
Stormvogelstraat 41
6921 WT Duiven

Telefoonnummer
06-14844735

E-mail
anneliekeloman@gmail.com

Website
www.anneliekeloman.nl 

Annelieke Loman tekent sinds haar vroege jeugdjaren en 
ging als tiener verder met schilderen. Dit is ze haar verdere 
leven als autodidact te blijven beoefenen.
Haar schilderijen in acrylverf worden gekenmerkt door 
sprekende kleuren. Haar onderwerpen in zeer gevarieerde 
stijlen. Het zijn bijvoorbeeld naïef getekende portretten, 
geabstraheerde voorstellingen, mediterrane landschappen 
en intuïtief werk.
Samen met haar vader, de Edese kunstenaar Karel Lo-
man, schildert zij al jaren elke maandag met veel plezier. 
Ze wordt geïnspireerd door het kijken naar natuur, mens 
en dier en naar kunstuitingen.



Adres
Eljada van Muijden
Bommersheufsestraat 13
6901 JZ Zevenaar

Telefoonnummer
06-10721802

E-mail
eljadavm@gmail.com

Website
www.eljadavanmuijden.com

39Eljada van Muijden
Eljada is beeldend kunstenaar sinds 1976. Ze schildert, tekent 
en maakt keramiek, waaronder gebruikskeramiek zoals servies, 
vazen en schalen. Ze maakt vrij werk, kleine oplages voor win-
kels en werk in opdracht.

Ze houdt van haar vak en is bijna altijd in haar atelier te vinden. 
Je kunt ook bij haar terecht voor een tekenles, een schilderles 
of als je iets van klei wilt maken.

Het atelier en de atelierwinkel zijn het hele jaar open.



Adres
Marck Hofmeester
Wilgenstraat 11, 
6911 BR Pannerden

Telefoonnummer
06-15277723

E-mail
marckhofmeester@hotmail.fr

Website
instagram marckhofmeester   

“Papieren afvalcreaties gevuld met leven.” De basis 
van zijn papieren schalen zijn verschillende soorten 
oud papier en plantenvezels. Aangevuld met zaden en 
andere natuurlijk materialen. Volledig biologisch af-
breekbare kunst, die ons overbelaste ecosysteem niet 
verder onder druk zet en zelfs weer nieuw leven toe-
voegt. Marck draait het geheel om: afval wordt kunst; 
kunst wordt afval; afval wordt leven. Alles wat Marck 
doet blijft onderdeel van de natuurlijke cyclus. “Con-
sumptie zonder afvalberg of plasticsoep. Verfraaiing 
die bijdraagt aan onze leefomgeving, aan Moeder aar-
de. Zo omring je je met schoonheid en mag je er uit-
eindelijk op uitgekeken raken.”

40 Marck Hofmeester



Adres
Jolanda Vink
Sleeg 25
6909 ED  Babberich

Telefoonnummer
06-36083689

E-mail
jolan.vink@gmail.com

Website
www.jolandavinkkeramiek.nl

41Jolanda Vink
Jolanda: “In mijn zoektocht om het beste uit 
mezelf en de klei te halen heb ik van 2015 
t/m 2018 de driejarige Nederlandse Kera-
miekopleiding in Gouda gevolgd. Aansluitend 
heb ik een extra leerjaar glazuurtechnieken 
gedaan. Werken met klei biedt eindeloze mo-
gelijkheden en is voor mij een mooie ontdek-
kingsreis. Het betekent letterlijk werken met 
de vier elementen van het leven: de aardse 
klei, water om de klei te kunnen vormen, 
de lucht die de klei droogt en het vuur dat 
ervoor zorgt dat de klei keramiek wordt. De 
glazuren worden door mijzelf ontwikkeld.”



42 Eric Trip

Adres
Eric Trip
Vlielandlaan 13
6922 EC Duiven

Telefoonnummer
06-38891722

E-mail
eric@familietrip.com

Website
geen website

Eric Trip heeft na een lange carrière bij een bank het roer 
omgegooid en is nu docent  beeldende vorming. Eric be-
perkt zich niet tot één medium. Hij tekent, schildert en 
werkt graag digitaal. 

Momenteel fotografeert hij zaken die hem fascineren die 
hij dan in bewegende beelden omzet.
Foto’s van bloemen die soms  bijna psychedelisch in be-
weging komen.



Adres
Atelier Allegro
Brederode 20
6922 BM Duiven

Telefoonnummer
06-23937922 

E-mail
info@atelier-allegro.nl

Website
www.madeleine-corbey.nl 

43Madeleine Corbey
Madeleine is inmiddels bijna 20 jaar bezig als kunste-
naar met papier (opbouwend) en in steen (pellend). 
Zij maakt ruimtelijke werken van 10 cm tot enkele 
meters groot. Het zijn vaak naast mooie werken voor 
in huis of tuin, vaak gespreksonderwerpen. Ze haalt 
haar inspiratie uit het dagelijks onuitputtelijke leven. 
Elke keer dienen zich weer nieuwe onderwerpen aan. 
Fascinerend. Papier is vergankelijk en steen niet. Bei-
de zijn ze nagenoeg niet milieubelastend. Het belang 
hiervan wordt voor haar steeds groter, wat inhoudt 
dat haar werk ook in de jaren steeds puurder is ge-
worden. Ze verzorgt beeldhouwlessen en workshops 
in Duiven en 1 keer per jaar een beeldhouwvakantie in 
het buitenland.



44 Fred Knippen

Adres
Fred Knippen
Lentsenburg 3
6932 HA Westervoort

Telefoonnummer
06-13126903

E-mail
f.knippen@ziggo.nl

Website
www.fredknippen.nl

Fred: “In mijn werk zoek ik naar 
de grenzen van eenvoud, met 
behoud van maximale beelden-
de kracht. Zo onstaat een ‘rijke 
soberheid’.”

Het werk heeft een monumen-
tale en meditatieve uitstraling!



45Colin van Elderen
Colin studeerde In 2010 af als goudsmid aan Vak-
school Schoonhoven. Sinds kort heeft hij de gele-
genheid gekregen zich volledig te gaan richten op 
eigen werk in zijn Atelier in Herwen. Tegenwoordig 
onder de noemer ‘edelsmid’, omdat hij het liefste 
werkt met diverse materialen zoals edelmetalen 
en edelstenen. Tevens verwerkt hij 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 inspiratie en kennis om met de 
toekomstige drager te komen tot een uniek en pas-
send sieraad.
Zijn eigen atelier is enkel open op afspraak en be-
vindt zich in Herwen.

Adres
Colin van Elderen
Atelier in Herwen
Expositie op aanvraag

Telefoonnummer
06 460 744 75

E-mail
info@colinvanelderen.nl

Website
www.colinvanelderen.nl



46

Adres
Marjolein Bartels
Nobelstraat 8
6902 PH Zevenaar

Telefoonnummer
06-27585674

E-mail
info@groenmblauw.nl

Website
www.groenmblauw.nl

Marjolein is een freelance grafisch 
ontwerper met een passie voor kleur 
en duurzaamheid. 
Daarnaast houdt ze ervan om haar 
producten met de hand te maken en 
grondstoffen te hergebruiken. 
Deze laatste items komen samen in 
haar label voor handgemaakte pro-
ducten: groenmblauw.

Marjolein Bartels



47Wendy Janssen

Adres
Wendy Janssen 
Meerkoet 23  
6988 CK Lathum

Telefoonnummer
06-51149799

E-mail
w.janssen@artez.nl

Website
 wendyjanssen.eu

In haar nieuwe atelier ArtUnit13 in Angerlo, in een 
bedrijfsunit op bedrijventerrein De Koppeling, maakt 
Wendy zichtbaar hoe ze door middel van schalen on-
derzoekt wat de essentie van een vorm kan zijn. 

De schalen staan als ovaal in het rechthoekige vlak. 
Door kleur en textuur krijgt de eigenheid van de 
schaal de ruimte. 

Spanning in de vorm is waar Wendy naar zoekt. Ze laat 
zich inspireren door de oosterse filosofie, waarin een 
lange traditie in het zoeken naar de krachtige lijn is te 
vinden. Artunit13 wil een inspirerende plek in Angerlo 
zijn. 



48 Will Schropp

Adres
Will Schropp
Paardenbloem 89
6922 GE Duiven

Telefoonnummer
06-49664496

E-mail
info@houtenbeelden.nl 

Website
www.houtenbeelden.nl

Na een kunstopleiding laat Will sinds 1985 zien dat 
hout prima geschikt is voor vormgeving. 

Hij maakt tuinbeelden en beelden voor binnen. Het 
leven en ‘de droom te kunnen vliegen’ zijn een rode 
draad. Heel bijzonder is hout van duizenden jaren 
oud.

Will heeft een atelier op het adres Rijksweg 62 in 
Duiven.



Marion Peters

Adres
Zenz-Art
Markt 11a
6981 CJ Doesburg

Telefoonnummer
06-43477459

E-mail
info@zenzdoesburg.nl

Website
zenz-art.nl 

Beeldend kunstenaar Marion laat je ervaren wat kunst 
met je kan doen, voor je kan doen. Het werk dat Marion 
maakt, raakt aan jouw persoonlijke verhaal. Door het ge-
sprek met je aan te gaan, te luisteren naar jouw herinne-
ringen, ideeën weet ze tot de kern te komen. Vat ze jouw 
verhaal in beeld. Verbeeldt ze dat wat jij voelt en hebt 
gevoeld. Marion werkt het liefst met steen, powertex en 
glas. Ze werkt in opdracht, maar leert je ook hoe je zelf 
kunst maakt. In de workshops ‘Powertex en Stone Art’ en 
‘Encaustic Art’ ga je, onder haar begeleiding, zelf aan de 
slag. In deze workshops ervaar je de kracht van kunst en 
leer je te vertrouwen op je gevoel en in alle rust en inner-
lijke concentratie te creëren. 

49



Adres
Atelier de Jutteakker
Grindgat 2
6687 LM Angeren

Telefoonnummer
06-26902600

E-mail
r.oostendorp51@upcmail.nl

Website
www.bronsatelier.nl

Rita woont en werkt in Angeren. Naast ‘vrij werk’ maakt 
ze bronzen beelden in opdracht voor speciale gelegenhe-
den en grensmomenten. Ieder beeld wordt door haarzelf 
gegoten bij MIET AIR in Beers. Het gieten gebeurt vol-
gens de ‘verloren was methode’ (cire-perdu). Ieder beeld 
is dus een unica. Recent werk, geïnspireerd door het 3 
Oever Festival zijn de ‘Oeverstromen’, de ‘Waaiers’ en 
de ‘Waterbeelden’. De ‘Bee-collectie’, de ‘Cultivars’ en 
de ‘Cellen’ zijn allen ontstaan door interesse in de natuur, 
structuren, groeiwijzen en de levensstijl van solitaire bij-
en. Rita maakt schalen, abstracte objecten en figuratieve 
beelden in brons. Door het toepassen van natuurmateri-
alen en organische structuren krijgt het werk een eigen 
karakter en stijl.

50 Rita Oostendorp



Bert Koerts noemt zichzelf autodi-
dactisch leek. 

Bert: “Pruts’n met pruttel noem ik 
het werken aan mijn beelden van 
sloopstaal, wanhout en afgedankte 
rvs-keukenspullen. Als buitenmens 
verbeeld ik graag situaties uit de 
natuur waar mensen zich in kunnen 
herkennen om ze te prikkelen en te 
verwonderen.”Adres

Bert Koerts
Blenkenkamp 3
7151 EC Eibergen

Telefoonnummer
06-13567452

E-mail
bertkoerts59@gmail.com

Website
www.bertkoerts.nl

51Bert Koerts



Bart is sinds 1975 pottenbakker. Hij maakt handgedraaid aar-
dewerk. Jarenlange ervaring staat 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 werden vroeger gebruikt om aardewerk 
te beschermen. Nu gebruikt Bart ze andersom en mogen in-
vloeden van buiten zich manifesteren op het object. Hij ex-
perimenteert hierbij met ijzerdraad en schuursponsjes. Voor 
demonstraties, cursussen en workshops kun je terecht bij Het 
Ambacht in Haalderen, ook voor kinder-partijtjes en familie-
feesten.Het motto van Bart is ‘Lekker spelen met klei en water 
en er ontstaat altijd iets unieks.’

52 Bart  Janssen

Adres
Het Ambacht van Haalderen
Ambacht 4-8
6685 BH Haalderen

Telefoonnummer
0481-461314

E-mail
pottenbakkerij@ambachthaalderen.nl

Website
geen   



Adres
Inga Kennedy
Rijnstraat 101
6686 MK Doornenburg

Telefoonnummer
06-28952115

E-mail
inga@kennedy.nu

Website
ingakennedy.nl

53Inga Kennedy
Inga begon In 1969 haar onderzoekende tocht naar verschillende 
kunstuitingen via de opleidingen grafiek (KABK in Den Haag), bin-
nenhuis architectuur (Londen) en de lerarenopleiding eerste graad 
tekenen en schilderen. Hierna heeft ze jaren lesgegeven in verschil-
lende landen.
Inga: “In de late jaren 90 ontstond ruimte en rust voor de ontplooiing 
van eigen creativiteit toen ik besloot het lesgeven op een laag pitje 
te zetten en meer tijd te besteden aan eigen werk. Primair via schil-
derkunst, met nadruk op portret tekenen/schilderen (in opdracht) 
en aquarel gevolgd door olie en acryl, later ook via beeldhouwkunst.”



Aan de rand van een prachtig natuurgebied, in de voor-
malige kantine van de oude steenfabriek in Haalderen, is 
het atelier gevestigd van Herman. Geïnspireerd door de 
fraaie omgeving, ontstaan hier niet alleen kunstwerken 
uit albast, speksteen en marmer, maar ook schilderijen en 
poëzie.

54 Herman Plönes

Adres
Herman Plönes
Buitenpolder 2
6685 MA Haalderen

Telefoonnummer
06-16609326

E-mail
h.plones@kpnplanet.nl

Website
geen   



Adres
Tatjana Kiriënko
Varkensstraat 45
6811 GN Arnhem

Telefoonnummer
06-47794902

E-mail
tatjanakirienko@gmail.com 

Website
gordijnkunst.nl

Tatjana Kiriënko 55
GordijnKunst is een nieuwe uiting van kunst, namelijk gordijnen 
als palet voor kunst en gordijnen als een nieuwe focus en middel-
punt van interieurdesign.

GordijnKunst begon tien jaar geleden met een idee in Tatjana’s 
naaiatelier om ‘De Dans’ van Matisse te naaien. De uitkomst 
was zo prachtig, de manier hoe de zon door de stoffen scheen 
en speelde met de verschillende stoffen. Tatjana: “Voor mij was 
dit een openbaring en een nieuwe uiting van kunst. Dit moet 
de wereld hebben. Dit werd niet minder dan mijn levensmissie; 
Gordijnen naaien als kunstwerken of kunstwerken als gordijnen.”



56 Marjo Wiltingh

Adres
Zepplinn
Pannerdenseweg 28
6686 BG Doornenburg

Telefoonnummer
06-51587368

E-mail
info@zepplinn.nl

Website
www.zepplinn.nl

Marjo wordt geïnspireerd door de mens, de natuur, ver-
langen naar reizen, het ontmoeten, de dood, het experi-
ment, spelen met materialen en zoeken naar mogelijkhe-
den en onmogelijkheden, samenvoegingen van meerdere 
materialen. Telkens weer experimenteren, mislukkingen 
ten overvloede maar vandaar uit ook nieuwe vondsten.

Marjo: “23 jaar geef ik les in beeldhouw- en bronstech-
nieken, in mijn eigen atelier en bedrijf Zepplinn Zin in 
Vormgeving. Ik heb een heerlijk atelier en een lommer-
rijke tuin waar het goed toeven is. Voel je welkom!”



Adres
Truus Verwielen
Martensbongerd 28
6836 EJ  Arnhem

Telefoonnummer
06-23552076

E-mail
truusverwielen@live.nl

Website
truusverwielen.com

57Truus Verwielen
Truus maakt ruim 25 jaar bronzen beelden. Aanvankelijk 
was de menselijke figuur het uitgangspunt, later kwamen 
er andere onderwerpen bij: huisjes, dorpjes, steden en zelfs 
landschappen. Maar ook de levende have blijft een bron van 
inspiratie, vooral kippen en vogeltjes.

In haar huidige werk is beeldtaal het uitgangspunt. Eerst is er 
het woord, daar vloeit het beeld vanzelf uit voort. Het werk 
is lichtvoetig en humor speelt daarbij een grote rol. 
Scheppen maakt blij. De beelden spreken voor zichzelf.
Bij het maken van haar beelden gebruikt Truus de ‘verloren 
was’-methode, waardoor elk beeld uniek is. 



Adres
Bart Ensing
Westersingel 36
4101 ZJ Culemborg

Telefoonnummer
06-46489373

E-mail
bartverbeeldt@gmail.com

Website
www.bartensing.com

Bart Ensing maakt kunst met en in 
de natuur. Hij maakt sculpturen van 
in de natuur gevonden hout, heel or-
ganisch. Hij maakt ook installaties, 
vaak met draden, in bomen, speciaal 
bestemd voor een locatie. 

In de afgelopen lockdown, vanwege 
het corona-virus maakte hij daar-
naast ineens kleine installaties met 
opgesloten mensfiguurtjes. Maar hij 
zet er figuurtjes tegenover die juist 
de vrijheid zoeken en vinden. 

58 Bart Ensing



Birgit Sluiter en Michel van de Wiel: “Ruim vijf jaar geleden is 
onze passie voor het edelsmeden aangewakkerd met het ma-
ken van onze eigen trouwringen. De inspiratie en creativiteit 
werden dusdanig geprikkeld dat we niet meer zijn gestopt.”
Omdat ze  in hun woning in Arnhem te weinig ruimte hadden 
voor hun creativiteit, zijn ze twee jaar geleden in Haalderen 
komen wonen. Hier hebben ze de ruimte gevonden om hun 
passie uit te laten groeien tot een klein bedrijf. Birgit en Mi-
chel maken sierraden in opdracht en verzorgen workshops. In-
middels gaat de inspiratie steeds verder en richten ze zich ook 
op gebruiksvoorwerpen.Adres

Distorted Creators
Domakkerstraat 8
6685 AZ Haalderen

Telefoonnummer
06-18325138

E-mail
info@distortedcreators.nl

Website
distortedcreators.nl

59Distorted Creators



Betty Slippens maakt sinds 5 jaar tas-
sen. Ze doet dit met veel enthousias-
me. Ze gaat op zoek naar mooie leer-
soorten en maakt daar weer nieuwe 
combinaties mee. 

Het ontwerpen en het proces van het 
maken van de tas vindt ze erg leuk en 
van het resultaat kan ze heel blij wor-
den. 

60 Betty Slippens

Adres
Betty Slippens
Waterkiep 6
6852 KJ  Huissen

Telefoonnummer
06-33898737

E-mail
bettyslippens@gmail.com

Website
www.tabetassen.com



Corrie Holweg is via een vriendin enthousiast ge-
worden voor het maken van tassen. Ze is nu vijf  
jaar bezig en volgt de opleiding voor leren tassen 
maken. Ze vindt het leuk om mensen hier blij mee 
te maken.

Adres
Corrie Holweg
Zandsedwarsstraat 2b
6851 SJ Huissen

Telefoonnummer
06-36008161

E-mail
corrieholweg@hotmail.com

Website
geen

61Corrie Holweg



62 Gerard Neijenhuis

Adres
Gerard Neijenhuis
Hoofdstraat 68
6674 BD Herveld

Telefoonnummer
06-45777340

E-mail
info@gerardneijenhuis.nl

Website
www.gerardneijenhuis.nl

Gerard ontwerpt en creëert bronzen beel-
den, soms in opdracht, liefst naar eigen 
idee. Gerard: “Bij het creëren van mijn 
beelden maak ik gebruik van een door mij 
zelf ontwikkelde methode, waarmee ik de 
structuren kan laten ontstaan. Hieraan is 
een periode van testen, experimenteren 
en ontdekken aan voorafgegaan. Ik kan ge-
deeltelijk invloed uitoefenen op de structu-
ren, waardoor ze hun natuurlijke uitstraling 
behouden. Deze structuren probeer ik te 
vangen in strakke, gestileerde, wiskundige 
vormen, waardoor ik een contrast creëer, 
wat rust brengt in de ‘chaos’.”



Adres
Sjors Doedens
Brouwketel 1
6851 ZX Huissen

Telefoonnummer
06-39456798

E-mail
doedens@gmail.com

Website
www.sjorsdoedens.com

Sjors Doedens 63
Sjors is een kunstenaar die zich moeilijk in woor-
den laat vangen. Zijn werken zijn veelal intuïtief 
ontstaan en dragen in hun kernthema’s als hoger 
bewustzijn, zelfontwikkeling en expressie van het 
innerlijk wezen. In zijn werk laat Sjors zich het 
meest leiden door zijn plezier. Door zich zijn in-
nerlijke achtjarige zelf de vrije teugels te geven, 
komt hij naar eigen zeggen het dichtst bij zijn 
grootste plezier. Op deze manier is hij in staat om 
een hoge mate van authenticiteit te cultiveren, 
wat volgens hem herkenbaar is voor iedereen die 
in contact staat met zijn innerlijke kind.



Vanuit zijn kunstopleiding is Leo zich gaan bezig houden met het bouwen van 
architectonische objecten uit cortenstaal. Bouwsels voor buiten, met een ei-
genzinnige uitstraling, eigenwijs en autonoom van karakter. Maar naast deze 
eigenzinnigheid zit er ook een functionele kant aan zijn objecten. Nieuwsgieri-
ge vogels kunnen dit ontdekken en erin gaan nestelen. En zo wordt de natuur 
onderdeel van de kunst. Deze gedachtegang is de aanjager van het proces, met 
als resultaat een mix van autonome kunst, architectuur, functionaliteit en na-
tuurbehoud.

64 Leo Gerritsen

Adres
Leo Gerritsen
Vogelzang 9
6611 KZ Overasselt

Telefoonnummer
06-10020353

E-mail
erpewaai@hetnet.nl

Website
www.leogerritsen.eu



Adres
Susie Endenburg
Cattepoelseweg 235
6815 CC Arnhem

Telefoonnummer
06-10371118

E-mail
susie@poppenmaker.com

Website
poppenmaker.com

65Susie Endenburg
Susie: “Meer dan 25 jaar maak ik drukwerk, vooral 
lino- en houtsneden. Maar eigenlijk alles wat afdrukt 
vind ik leuk om mee te experimenteren. Stempels, 
sjablonen, karton of een stuk hout met mooie nerven 
zijn fijn om te gebruiken.

De onderwerpen voor mijn werk liggen op straat en 
vind ik om me heen. Ik kijk, probeer beelden te ont-
houden en zet dan mijn mes in een stuk hout of lino-
leum.”



66 Piramide aan de Waal

Adres
Piramide aan de Waal
Munnikhofsestraat 28
6691 HH Gendt

Telefoonnummer
06-54344499

E-mail
stefan@piramideaandewaal.nl

Website
www.piramideaandewaal.nl

Piramide aan de Waal is een bijzondere locatie in het landelijke 
Hulhuizen, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Het gebouw 
is omringd door bomen en groen en gelegen vlakbij de Waal met 
zijn mooie strandjes en het prachtige natuurgebied de Klompen-
waard. Het is gebouwd met veel oog voor detail en heeft een 
heel eigen sfeer, die versterkt wordt door de energie en de vorm 
van de piramide. Bezoekers en deelnemers van activiteiten erva-
ren het centrum als een hele fijne plaats, die bijdraagt aan focus, 
rust en ontspanning. Stefan en Els, de eigenaren van de pirami-
de geven zelf yogalessen en massageworkshops in het centrum. 
Ook organiseren ze o.a. klankworkshops, concerten, exposities 
en familie opstellingen. Daarnaast is het mogelijk de ruimtes te 
huren voor trainingen en activiteiten die passen binnen de sig-
natuur van het centrum. In het derde weekend van september 
is de piramide één van de drie pleisterplaatsen van het 3 Oever 
Festival. Een mooie gelegenheid om kennis te maken en de sfeer 
te voelen. 



Adres
Fort Pannerden
Waaldijk 1
6686 MV Doornenburg

Telefoonnummer
06-11913937

E-mail
PR@fortpannerden.eu

Website
fortpannerden.eu

67Fort Pannerden
Spannend, verrassend en schitterend ge-
restaureerd ligt het fort Pannerden bij het 
splitsingspunt van Rijn en Waal. Het heeft 
ruim 150 jaar de elementen getrotseerd. 
Het fort ligt verborgen onder de aarde, 
maar is vijf verdiepingen hoog. Vanaf het 
dak heeft u een spectaculair uitzicht. 

Op het fort zijn talrijke activiteiten te 
doen voor jong en oud. Ook heeft het een 
prachtige expositie ruimte, waar het jaar 
rond exposities te zien zijn.



68 Heerlijckheid Herwen

Adres
Heerlijckheid Herwen
Molenstraat 9
6914 AC Herwen

Telefoonnummer
0481 453 333

E-mail
info@heerlijckheidherwen.nl

Website
www.heerlijckheidherwen.nl

Biologisch restaurant ‘Heerlijckheid Herwen’ is een 
nieuwe aanwinst op ‘t Gelders Eiland op de Oostoe-
ver. In de voormalige boerderij huist sinds kort een 
biologisch restaurant waar je heerlijk en eerlijk kunt 
eten en drinken, maar de boerderij biedt ook veel 
sfeervolle ruimte voor allerlei leuke activiteiten en ar-
rangementen, zoals tijdens het 3 Oever Festival. 



Adres
Gemaal Oude Rijn
Deukerdijk 42
6911 KL Pannerden

Telefoonnummer
06-51966706

E-mail
info@gemaalouderijn.nl 

Website
www.gemaalouderijn.nl

69Gemaal Oude Rijn
Gemaal Oude Rijn is een gerenoveerd cultureel erf-
goed. Een creatieve plek voor kunst, verblijf en ver-
poos. Een ideale plek voor vergaderingen, workshops, 
exposities en familiebijeenkomsten.

Geniet tijdens de pauze van een fiets- of wandeltocht 
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.



De Leutse Hof is een boerderij met wijngaard, moestuin, 
boomgaard en multifunctionele boerenschuur. We maken 
zelf wijn, kweken groente en fruit in de moestuin en van de 
appels uit de boomgaard laten we sap persen. De Leutse 
Hof heeft expositieruimte buiten voor grotere stukken en 
binnen kunnen kleinere stukken geëxposeerd worden.

Er is een gratis rondleiding door de wijngaard. De eigen wijn 
is hier ook te koop. Tevens is er een terras “koffie en taart 
in de boomgaard”, speciaal voor bezoekers van het 3 Oever 
Festival.

70 Leutse Hof

Adres
Boerderij De Leutse Hof
Leutsestraat 21
6687 LJ Angeren

Telefoonnummer
06-24118692

E-mail
deleutsehof@gmail.com

Website
www.deleutsehof.nl



Adres
Landgoed Huis Sevenaer
Markt (poort naast 33)
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer
n.v.t.

E-mail
info@huissevenaer.nl 

Website
www.huissevenaer.nl

49Moestuin Deelhoven 71
Deelhoven is de moestuin van Landgoed Huis Se-
venaer, de laatste kasteelboerderij in Nederland 
die in eigen beheer is. De producten worden daar 
op biologische wijze geteeld volgens de visie die 
ontwikkeld is door de in 2012 overleden laatste 
eigenaar/bewoner van het Landgoed: Jonkheer 
Huub van Nispen van Sevenaer. Hij streefde als 
pionier al vanaf de jaren zestig naar samenwer-
king met de natuur, zoals dat tegenwoordig met  
“natuur-inclusief” wordt aangeduid. Deelhoven 
vormt een oase van rust direct achter de kerk en 
het centrum van Zevenaar.
Kijk voor openingstijden op www.huissevenaer.nl.



72 Kunstkring Het Gelders Eiland

Adres
Kunstkring Het Gelders Eiland
Kerkweg 26 
5913 AK Aerdt

Telefoonnummer
0316-330479

E-mail
info@kunstkringhge.nl 

Website
www.kunstkringhge.nl

Kunstkring Het Gelders Eiland organiseert sinds 1977 
exposities en concerten in de kerk van Aerdt, Kerkweg 
26 te Aerdt. Er zijn 5 exposities per jaar die steeds vier 
zondagen duren, telkens van 14.00-17.00 uur. 

De openingen worden opgeluisterd door muziek en zijn 
gratis toegankelijk.

Openingstijden van de kerk: 14.00 uur tot 17.00 uur.



Adres
Galerie Meander
Arnhemseweg 4 
6901 DW Zevenaar

Telefoonnummer
06-50560603

E-mail
info@galerie-meander.nl

Website
www.galerie-meander.nl

73Galerie Meander
Galerie Meander is ruim 31 geleden gestart met wis-
selende exposities van zowel beginnende als gerenom-
meerde beroeps beeldende kunstenaars. Naast expo-
sities heeft de galerie ook een eigen kunstuitleen met 
een collectie van ruim 3000 kunstwerken van ca 180 
kunstenaars Door de grote diversiteit is er voor elke 
smaak een kunstwerk voorhanden. Vanaf € 15,- per 
maand kan men een of meerdere kunstwerken lenen. 
De helft van dit bedrag wordt geboekt als kooptegoed. 
Een persoonlijke benadering van zowel particulier, be-
drijf en kunstenaar staat hoog in het vaandel bij Galerie 
Meander. De belangen van beide worden zo goed mo-
gelijk op elkaar afgestemd.



Leef! is een bijzondere samenwerking van enthousiaste, 
deskundige specialisten op een unieke locatie in Millingen 
aan de Rijn. Rinny Meijer: “Wij vinden het belangrijk om 
samen te werken met ondernemers uit de regio. Wij bieden 
behandelingen aan op het gebied van acupunctuur, mas-
sage, pedicure, ayurvedische massage, diëtetiek, (kinder)
coaching, podotherapie, yoga, yoga nidra, meditatie, reba-
lancing en healing. Wij mogen dit doen vanuit een karak-
teristiek pand aan de Rijndijk waarin drie behandelruimtes 
zijn gesitueerd. Ook hebben we een sfeervolle Leef!keuken 
met complete uitrusting voor het organiseren van kook-
workshops. De ruimtes zijn te huur voor vergaderingen, 
tentoonstellingen, workshops en/of lezingen. Wees welkom 
bij Leef!”

74 Leef!

Adres
Leef!
Rijndijk 28
6566 CG Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer
06-38759611

E-mail
rinny@leefaanhetwater.nl

Website
www.leefaanhetwater.nl



Adres
Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4
6923 CA Groessen

Telefoonnummer
06-22901356

E-mail
DorpshuisGroessen@hotmail.com 

Website
dorpshuisgroessen.jouwweb.nl

75Dorpshuis Groessen
Het Dorpshuis Groessen faciliteert vereni-
gingen/stichtingen/groepen met drie multi-
functionele zalen/ruimtes met onder meer 
cateringvoorzieningen en facilitaire onder-
steuning. Het Dorpshuis denkt mee in het 
maatschappelijk belang en probeert bestaan-
de activiteiten van de gebruikers van het 
Dorpshuis te koesteren en nieuwe te ontwik-
kelen en te ondersteunen. 

Na een grondige verbouwing in 2019 zijn de 
ruimtes onderling beter toegankelijk en ziet 
alles er weer mooi en fris uit.



76  Zicht

Adres
Zicht
Persingensestraat 4
6575 JB Persingen

Telefoonnummer
06-29454885

E-mail
info@zicht-persingen.nl

Website
www.zicht-persingen.nl

Zicht is een unieke en inspirerende verga-
derlocatie in Persingen. Het is de perfecte 
plek voor trainingen, teamoverleg, work-
shops, recepties en meer. Af en toe wordt er 
iets georganiseerd op het gebied van kunst, 
cultuur en natuur. We beschikken over een 
vergaderruimte, ruime keuken, een grote 
overdekte veranda en grasveld met prachtig 
uitzicht op de stuwwal van Berg en Dal. 
Dat maakt Zicht bijzonder. Je bent tijdens 
het 3 Oever Festival welkom op het terras 
voor een drankje en een versnapering.



Adres
Eet-Lokaal
Markt/Wittenburgstraat  25
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer
0316-242409

E-mail
info@eet-lokaal.com

Website
www.eet-lokaal.com

77Eet-Lokaal
Eet-Lokaal Café Restaurant en Zalen is naast 
horecabedrijf tevens een bedrijf waar doorlo-
pend kunstenaars zichzelf presenteren.

Onder het genot van een kop koffie of thee met 
gebak, een borrel met borrelplank, óf tussen de 
menugangen door van een diner, kun je door
het gehele pand de kunst bewonderen.



78  Waard van Kekerdom

Adres
Waard van Kekerdom
Weverstraat 94
6579 AG Kekerdom

Telefoonnummer
06-23253878

E-mail
waardvankekerdom@gmail.com

Website
waardvankekerdom.nl

De Waard van Kekerdom, is een warm en sfeervol café 
dat zich uitstekend leent voor exposities. 

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. Tevens biedt 
de Waard het hele jaar door een podium voor bands, 
dj’s of andere artiesten en worden er regelmatig dans-
feesten georganiseerd. Gelukkig is er geen gebrek aan 
kunst en cultuur in het mooie, pittoreske Kekerdom.



Adres
3 Oever Kunstcollectief
p/a Waterrus 44
6922 HK Duiven

Telefoonnummer
06-48641129

E-mail
info@3oeverfestival.nl

Website
geen 

793 Oever Kunstcollectief
Er wonen en werken veel kunstenaars in het gebied dat we voor het gemak 
de Gelderse Poort noemen. Kunstschilders, beeldhouwers, bronsgieters, fo-
tografen, edelsmeden, pottenbakkers, mensen die met textiel werken of met 
verschillende materialen, ze hebben één ding gemeen: ze werken vanuit eigen 
inspiratie, vaardigheden en visie. Dat maakt elk kunstwerk uniek. 

De 3 Oever Atelier Route is in 2016 ontstaan vanuit het 3 Oever Festival. Een 
20-tal kunstenaars in de Gelderse Poort zetten toen hun atelier open voor het 
publiek dat het festival bezocht. Nu, in 2020, is de groep kunstenaars gegroeid 
tot ruim 60. Niet iedereen kan een eigen atelier openstellen, dus de naam 3 
Oever Atelier Route dekt de lading niet meer. Daarnaast willen we kunstenaars 
meer bieden dan alleen de mogelijkheid om deel te nemen aan de kunstroute 
tijdens het festival. Daarom geven we de 3 Oever Atelier Route een nieuwe 
naam, namelijk het “3 Oever Kunstcollectief”. Dit boekje is een van de eerste 
producten om het collectief bij bewoners en bezoekers van de regio onder de 
aandacht te brengen.

Het hoogtepunt van de activiteiten van het 3 Oever Kunstcollectief zal het 
jaarlijks terugkerende 3 Oever Festival zijn, in het 3e weekend van september. 
Daarnaast denken we aan het organiseren van kunstcafé’s en inspiratieavonden, 
netwerkmomenten die de kunstenaars en eigenaars van expositielocaties gele-
genheid geven tot samenwerken. Uiteraard worden activiteiten van de leden 
zoveel mogelijk gedeeld via de Social Media. We hopen op een luisterrijk en 
inspirerend 3 Oever Kunstcollectief.
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al Een groot aantal kunstenaars die deelnemen aan de 3 Oever Open Atelier Route exposeert in eigen atelier. Anderen hebben tijdens 

het 3 Oever Festival een tijdelijke expositieruimte. Een overzicht waar deze kunstenaars op 19 en 20 september 2020 exposeren 
volgt hieronder.

Zuidoever
Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, MIllingen aan de Rijn
 Marjolijn Rigtering
Donderkop
Wilma van der Veen
Kees van Eekelen
Gerard Kessels 
Tineke Lammers
Riet van Gils 
Iris van Gils
Masha Soetekouw
Marjorie Slooff

Leef!
Rijndijk 28, Milllingen aan de Rijn
Jos van Gessel

Kulturhus Kekerdom
Schoolstraat 7, Kekerdom
Ria Koopmans
Conny Scheck
Moniek Heitink

Waard van Kekerdom
Weverstraat 94, Kekerdom
Marie-Jeanne Bertram

Bruine schuur
Rijndijk 33, Millingen aan de Rijn
Dominique Ebbeng

Zicht 
Persingensestraat 4, Persingen
Doro Krol
Marieke Thomassen

Kerkje van Persingen
Persingensestraat 7, Persingen
Pieter van Bernebeek

Westoever
 

Piramide aan de Waal
Munnickhofsestraat 28, Gendt
Bart Ensing
Berry Cloosterman

PKN Kerk Gendt
Torenlaan 14, Gendt
Tatjana Kiriënko
Liesbeth Geenen

Landgoed de Brouwketel
Brouwketel 1, Huissen
Sjors Doedens
Bert Koerts

Leutse Hof
Leutsestraat 21, Angeren
Leo Gerritsen
Betty Slippens
Corrie Holweg

Kerkje aan de dijk
Molenstraat 1, Angeren
Susie Endenburg
Truus Verwielen
Inga Kennedy

Fort Pannerden
Waaldijk 1, Doornenburg 
Ineke van Middelkoop
Gerard Neijenhuis

Oostoever
 

Heerlijckheid Herwen
Molenstraat 9, Herwen
Jolanda Vink
Jop Kraaijkamp
Colin van Elderen
Eljada van Muijden
Fred Knippen
Marion Peters

Gemaal Oude Rijn
Deukerdijk 42, Pannerden
Martje Blom
Petra Koenen
Madeleine Corbey

Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4, Groessen
Annelieke Loman
Marjolein Bartels
Anton Ariëns
Eric Trip

Moestuin Deelhoven, Huis Sevenaer
Markt (naast 33). Zevenaar
Will Schropp

Eet-Lokaal
Wittenburgstraat  25, Zevenaar
Will Schropp

De adressen van de eigen ateliers     
vind je op de pagina van de kun-
stenaar.
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