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Van de voorzitter

Met trots presenteren we het allereerste nummer van het kunstmagazine van het 
Kunstcollectief Gelderse Poort. 

Sinds 1 april 2021 valt dit collectief onder de verantwoordelijkheid van de stichting 
Stichting KCN 3 Oevers. (Kunst Cultuur Natuur 3 Oevers). De Stichting faciliteert 
in bestuurlijk en financieel opzicht het Kunstcollectief Gelderse Poort. Binnen 
het kunstcollectief werken inmiddels 80 kunstenaars, acht expositielocaties en 
vier coördinatoren samen in een inspirerende en transparante organisatie. Ze zijn 
bevlogen en geven vorm aan een unieke verbinding tussen de kunstenaar en de 
bewoners en bezoekers van de oevergebieden langs de rivieren. Ook kunstenaars 
die sterke binding voelen met het gebied van de Gelderse Poort, maar elders 
wonen, kunnen deel uit maken van het collectief. 

‘Verbinding’ is een hoofdthema van het kunstcollectief bij alle activiteiten die 
we gedurende het jaar realiseren. Dit resulteert in  exposities, gezamenlijke 
inspiratiebijeenkomsten, excursies, atelierbezoek, lezingen, workshops en 
uitvoering van projecten. Een voorbeeld daarvan is een project in ontwikkeling, 
waarbij een ervaren kunstenaar van het collectief in gelijkwaardige verbinding met 
een pas afgestudeerde jonge kunstenaar, samen vormgeven aan een kunstproject. 
De inhoud en uitkomst staan niet van te voren vast, omdat de kunstenaars elkaar 
gaandeweg het proces inspireren. Samen kunnen ze een presentatie geven van 
het resultaat tijdens de jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute in het tweede weekend 
van september. Op deze manier wil het Kunstcollectief Gelderse Poort jonge 
kunstenaars betrekken bij de activiteiten.
  

In onze jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute zoeken we aansluiting en verbinding met 
het weekend van de Open Monumentendagen. De monumentale gebouwen (soms 
óók de éénmalig per jaar opengestelde monumenten) kunnen kunstenaars de 
unieke kans bieden om er hun werk te laten zien of horen aan een breder publiek. 
Dit is een van de voorbeelden van het zoeken naar verbindingen, met voor beide 
partijen een positief resultaat. Het trekt zeker meer publiek.
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Wij vinden het belangrijk dat er een soort ’kruisbestuiving’ plaats kan vinden 
tussen de kunstenaars, die wonen in de door rivieren geografisch gescheiden 
oevergebieden, vanwege het ontbreken van bruggen tussen Nijmegen en Emmerich.  
Om elkaar goed te leren kennen is het belangrijk om gedurende het hele jaar 
verbindingen te zoeken, te vinden en te kunnen maken. Het kunstcollectief is dus 
meer dan een jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute. Tijdens dat evenenemnt leggen we 
ook contacten met andere vormen van kunst, zoals muziek, dans, theatervormen, 
fotografie- en filmkunst, dichtkunst en andere taalkunst.

Ter gelegenheid van de Kunst-Cultuur-Natuurroute ‘Ode aan 3 Oevers’ is dit eerste 
kunstmagazine een fysieke uitgave. Het ligt in de bedoeling om enkele malen per 
jaar een digitaal magazine uit te geven. In dit eerste nummer is veel aandacht 
besteed aan alle kunstenaars en hun werk en aan één kunstenaar in het bijzonder. 
In de volgende online edities zullen we meerdere kunstenaars in de schijnwerpers 
zetten.

Ik wens u een groeiende verbondenheid toe met het Kunstcollectief Gelderse 
Poort!

Namens het bestuur KCN 3 Oevers,
Marjolijn Rigtering

"Verbinding is een hoofdthema van het 
kunstcollectief bij alle activiteiten die we 

gedurende het jaar realiseren."
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Kunst, kunstbeschouwing 
en individuele beleving

'Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’, aldus 
een bekend citaat. Laten we het simpel houden: een kunstenaar geeft op geheel 
eigen wijze uiting aan zijn of haar gevoelens, of het nu muziek, beeldende kunst, 
literatuur, dichtkunst, fotografiekunst en film, dans of theatervormen betreft.  

De kunstenaar legt als het ware iets van zichzelf in zijn werk, iets persoonlijks en 
hoopt dat deze boodschap overkomt bij de toeschouwer of toehoorder. Ook voor 
de ‘ontvanger’ geldt dat hij of zij op geheel eigen wijze het kunstwerk ervaart. 
Het roept gevoelens op die uiteenlopen van ‘ik word er stil van’ tot ‘dat kan mijn 
dochtertje van drie ook’. Waar de een van onder de indruk is, loopt de ander aan 
voorbij: ‘het is mijn smaak niet’.                                                                                    

Kunst is inderdaad een kwestie van smaak, maar smaak is niet onveranderlijk, 
kunst waarderen kun je leren. Iedereen vaart hierin zijn eigen koers en kiest een 
eigen manier.

Laat u meevoeren langs de natuurrijke oevers en geniet. Voel verwondering en 
bewondering bij het samen beleven van Kunst, Cultuur en Natuur in de Gelderse 
Poort!

Jan Werkman



Nick Cillessen
Erkenning als kunstschilder
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Interview met Nick Cillessen, door Marjolijn Rigtering

Nick ontvangt mij in een atelier aan huis en we lopen meteen door  naar zijn onlangs aangebouwde 
lesruimte. Ik krijg nauwelijks de tijd om een blik te werpen op zijn schilderijen, maar kom er ook 
voor de tweede keer. Je bent dan als collega kunstschilder nieuwsgierig wat er ondertussen 
gemaakt is of waar hij momenteel mee bezig is. Sinds twee jaar is hij lid van het Kunstcollectief 
Gelderse Poort en doet mee met de jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute. We zitten tegenover elkaar 
aan een prachtige stoere lange tafel en drinken onze geurige koffie.  Koel en helder noordelijk 
licht beschijnt onze gezichten.

Vertel eens over de kúnstenaar Nick Cillessen.
"Tja, de persoon van de kúnstenaar…… in principe heb 
ik twee beroepen: ik ben beroepsmilitair en ben óók 
kunstschilder. Het één iets meer professioneel dan het 
ander als kunstschilder."

Maar dat kan nog omdraaien en daar ben je hard naar op 
weg!
'Ja, over 10 maanden mag ik met FLO (Functioneel 
Leeftijds Ontslag) en dan word ik een fulltime kunst-
schilder.” 

Hij heeft een plotseling glunderend gezicht en zijn ogen 
lachen van de voorpret. 

Hoe lang schilder je eigenlijk al?
“Al héél lang, ik tekende altijd al toen ik heel jong was. 
Mijn moeder stimuleerde dat zeer en kocht boeken 
over kunst en oude meesters.  Dat had al heel jong mijn 
interesse, vooral de werken van Rembrandt. Toen ik 8 
jaar was vond ik een een plankje in de schuur van ons 
huis, verfde het eerst wit en maakte mijn eerste olieverf 
schilderijtje.  Op een dag nam ik het mee naar school 
in de klas van Mevrouw Hanssen. Voelde me er trots en 
tegelijkertijd verlegen mee…. maar het werd toch goed 
ontvangen en dat was en soort van erkenning. Rond 
mijn 10de jaar kocht ik mijn eerste kunstboek: ‘500 jaar 
Nederlandse schilderkunst’ van O. ter Kuile.”

Nick duikt onderin een kast en haalt een sleets rood boek 
tevoorschijn, dat hij trots voor me neerlegt. Het ziet er veel 
gebuikt uit en was, naast ‘De etsen van Rembrandt’, de basis 
voor zijn eigen gestuurde leerproces in het schilderen. 

“Ik bleef veel lezen en kijken naar kunst en mijn 
interesse voor schilderen groeide. Ging steeds meer 
schilderen en kreeg soms wat tips van de Millingse 
kunstschilder en  kennis van mijn ouders: Thé Hermsen. 
Maar het meeste heb ik mezelf aangeleerd.  Alles  is 
autodidactisch gegaan in mijn leven en zó wil ik 
het schilderen ook nu nog blijven ontwikkelen.”

Hoe wil je jouw stijl van schilderen omschrijven?
”Als ‘realistisch’. Ik ben heel secuur en precies en niet 
gauw tevreden. Ik streef wel een lossere toets van 
schilderen na.  Wanneer ik met een ‘laissez faire” 
-houding hetzelfde realistische effect kan bereiken 
zal ik het zeker doen. Rembrandt is hierbij mijn 
grote voorbeeld. Soms lopen de rillingen over mijn 
rug, wanneer ik naar zijn werk kijk. Ik kan ook heel 
emotioneel worden van een schilderij, met name van 
het laatste zelfportret van  Rembrandt van Rijn…….”.   

Nick kijkt me vluchtig aan en dan naar het tafelblad en 
ik zie dat hij het portret in gedachten opnieuw bekijkt en 
een zekere ontroering ervaart. 

“Hetzelfde gevoel heb ik ook ervaren bij het zien van 
een zelfportret van Jopie Huisman. Hij draagt daarop 
een hoed en  wat voorovergebogen rolt hij  een 
shaggie. Ik voel emotie bij het zelfbeeld dat Jopie door 
middel van. het schilderij laat zien.”

Wat gebeurt er dan bij jou?
“Het emotionele gevoel dat je via een schilderij 
echt kunt laten zien wie je bent. Dat je je mogelijk 
ontwikkelt om een schilderij zó te kunnen maken dat 
het zonder woorden  laat zien hoe je in elkaar zit. 
Wanneer dat lukt ben je toch een gelukkig mens! Het 
is toch geweldig dat je zoiets met verf kunt laten zien. 
Daar word je toch gelukkig van!“

Opnieuw lacht Nick breeduit, maar op een andere manier. 
Ik zie opeens zijn drive om te schilderen en zijn passie 
en motivatie om zich steeds verder te ontwikkelen in het 
vak van kunstschilder. 

“Toen ik eens op een kunstbeurs was, zag ik een vader 
met een jongetje van een jaar of acht aan komen 
lopen. Het ventje draalde bij mijn kraam en keek 
intens naar mijn schilderijen. Ik voelde in zijn blik mijn 
èigen kijken op die leeftijd. De vader vroeg aan de 
jongen: “Wat denk je dat er nodig is om zo te kunnen 
schilderen?” “Heel goed kijken“, zei de jongen. Dat was 
een moment van herkenning en ontroering voor mij."   
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Voor welke schilders heb je ook bewondering of zijn een 
voorbeeld?                                
“Henk Helmantel vind ik ook een voorbeeld. Ik heb hem 
thuis opgezocht en zag hoe ontzettend goed hij is. De 
laatste 10 jaar ook iets commerciëler in zijn aanpak 
van schilderen. Dat verbaasde me van zo’n groot 
schilder, maar ik ben wel een echte fan van hem. Het 
verschil tussen ‘commercieel’ en ‘vanuit je diepere zelf 
schilderen’,  is de ontroering die je over kunt brengen. 
Ik stond eens op de beurs van de  National -Dutch-Art-
Fair, waar ik in gesprek raakte met een kunstverzamelaar 
die verschillende Helmantels in zijn bezit had. Mijn 
werk deed hem aan Helmantel denken. Ik vertelde hem 
dat het een mooi compliment was, maar dat ik nog niet 
eens in de schaduw van deze grootheid kan staan!  Op 
beurzen heb ik altijd veel belangstelling en ontmoet 
mensen die hun bewondering uiten voor de stijl van 
werken en de zeggingskracht er van. Dat voelt goed  en 
is een soort erkenning, maar ik verkoop meestal niks 
en vraag me af hoe dit nou komt.” 

Hoe kan dat nou! Vraag je dan de hoofdprijs?
“Nou denk het niet. Een schilderij van 60 x 60 cm kost 
tussen de 2000 en 2500 euro, hoewel de grootte van 
een schilderij niet alles zegt.” 

Ik vind dat bedrag, als voormalig galeriehouder, voor 
dit werk niet te hoog of te laag. Hoe belangrijk zijn 
tentoonstellingen voor jou, terwijl je toch niet commercieel 
werkt?
“Heel belangrijk! Erkenning als Kunstschilder! Ik heb 
natuurlijk niet de noodzaak om er van te moeten 
leven door mijn beroep als militair bij de luchtmacht: 
dat is eigenlijk een luxe om te kunnen schilderen op 
mijn manier. Ik ben ook deelnemer geworden van 
het Kunstcollectief Gelderse Poort om erkenning te 
krijgen."

Hoe reageren jouw militaire collega’s op jouw werk?
"Dat is tegenwoordig heel anders dan 30-40 jaar 
geleden. Aanvankelijk hoorde dat niet zo bij het imago 
van stoere kerels en vertelde ik er niet over. Later heb 
ik in Woensdrecht een militaire hobbyclub tekenen/
schilderen opgericht. Dat was de eerste schilderclub 
binnen de Nederlandse Defensie. Er kwamen steeds 
meer militairen die schilderen als hobby kregen en 
een workshop of cursus gingen volgen. Men ging er 
anders tegenaan kijken. Met sommigen heb ik nog 
steeds contact. De balans slaat zelfs door naar de 
andere kant. Men kent mij in het leger zelfs beter als de 
kunstschilder Cillessen, dan als de Adjudant Cillessen’." 

Dus je bent ook leraar? Wat is jouw beroep eigenlijk in 
het leger?
“Ik noem mijzelf geen leraar, maar ‘trainer’ of ‘opleider’.                                                            
Dat is ook mijn huidige functie binnen Defensie. Ik 
train mensen tot opleider of trainer. Gaf ook trainingen 
bij de Militaire Academie in Breda. Een trainer geeft 
geen les,  zoals een leraar doet.  Ik train mensen om 
leiding te gaan geven via ‘eigenaarschap’ en ‘zelfsturing 
(je hebt het eigenaarschap van je eigen leerproces). Dit 
wordt gedaan vanwege het ontwikkelen van ‘drive en 
motivatie’ binnen defensie. Ik vind het belangrijk om 
anderen te helpen bij dit leerproces. Het mooie van 
het vak van opleider is dat je zèlf het meeste leert, 
wanneer je een ánder opleidt.” 

Hoe heb je dit zèlf geleerd?
“Ik denk bij de vakgroep ‘gro-ers’ van de luchtmacht. 
Dit is de ‘groene tak’ van de luchtmacht. Je weet 
wel, van die lieden die uit helikopters naar beneden 
komen en dan handelingen uitvoeren. Dat is een 
grondverdedigingsmacht van Defensie ter bescherming 
van alle basisvoorzieningen, infrastructuur en het overig 
luchtmachtpersoneel op een basis en in de omgeving 
van een basis. Ik ben begonnen als instructeur-opleider 
en werk nú bij het Expertise Centrum van Defensie."

Wat vind je belangrijk in algemene zin bij een leerproces?
“Vragen stellen! Vragen stellen tijdens het proces en 
goede nazorg via een bespreking/leergesprek . Door de 
goede vragen te stellen maak je iemand bewust van 
bepaalde keuzes en de motivatie voor deze keuzes.                                                                                
Het beroep van kunstschilder-trainer is het mooiste 
vak dat er is!”

Weer een brede lach en de blik van een gelukkig mens, 
leunt achterover. Ik verbaas me over de wisselende 
gezichtsuitdrukkingen van ernst en vorsend kijken , via  
een denkende en naar binnen gerichte blik, naar een 
voluit lachend pretgezicht.
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Wat ga je doen na je FLO over tien maanden? 

Leunt weer naar voor, met een mogelijk nòg bredere lach.

“Jaahh,…. dan moet ik aan de bak, want ik sta ingeschreven voor het televisie 
programma ‘Sterren op het doek’. Ik wil graag beter live leren schilderen en tekenen, 
want tot nu toe gebruik ik steeds foto’s en mijn laptop als ondersteuning,
Ik ga hier cursussen schilderen geven, waarbij het aanleren van vakmanschap 
gedurende de eerste lessen heel belangrijk zal zijn. Technieken worden niet meer zo 
goed aangeleerd op de academies, terwijl het toch basisvaardigheden zijn waarmee 
je kunt vormgeven aan je ideeën, en naast visie, verdieping kunt geven aan je werk. 
Toen ik op en beurs stond in Barcelona, ontmoette ik een groep studenten 
van de kunstacademie aldaar. Zij hingen aan mijn lippen toen ik vertelde over 
glaceertechnieken met olieverf. Hadden ze geen onderricht in gekregen en ze waren 
verbluft over de resultaten van deze techniek."

Nick, volgens mij ben je een hele goede opleidingsdeskundige bij Defensie. Het 
is geen wonder dat je didactisch zo goed bent. Dat zal je straks van pas komen 
wanneer wanneer je vanuit huis gaat lesgeven. Ik begrijp nu beter waarom je ook 
vast wilt houden aan je eigen autodidactische zelfsturende ontwikkeling bij het 
schilderen. Ongetwijfeld gaan jouw leerlingen  zichzelf  sterk motiveren onder jouw 
leiding. Ook zullen zij door jouw training helemaal bezield raken voor het prachtige 
vak van de realistische kunstschilder.        

Succes toegewenst bij de Kunst- en Cultuurroute van het Kunstcollectief Gelderse 
Poort op 11 en 12 september en bij jouw expositie op 25 en 26 september in het 
kerkje van Persingen.  Vooral ERKENNING voor jou als kunstschilder. Dat verdien je 
zeer!                       

Kunst-Cultuur-Natuur

Bijna 90 deelnemers hebben zich dit jaar aangemeld bij het Kunstcollectief 
Gelderse Poort. Dit zijn beeldend kunstenaars, woordkunstenaars en eigenaren van 
expositielocaties. In het Kunstcollectief werken kunstenaars en expositielocaties 
nauw samen. Dat is ook de kracht van een collectief. Kunstenaars vinden locaties 
en eigenaren van expositieruimtes kunnen de kunstenaars uitnodigen om bij hen 
te exposeren. In de  Kunst-Cultuur-Natuurroute 'Ode aan 3 Oevers' is er sprake van 
kruisbestuiving. Sommige kunstenaars exposeren op een locatie aan de andere 
kant van het water.

We 'verdelen' de deelnemers over drie oevers, te weten de Oostoever (gemeenten 
Zevenaar e.o.), de Zuidoever (gemeente Berg en Dal e.o.) en de Westoever (gemeente 
Lingewaard e.o.). Elke oever heeft een eigen routekaartje. De routes zijn afzonderlijk 
te fietsen of met de auto te volgen. Je kunt de routes echter ook combineren, door 
de pontjes over te steken. Met de auto is dat mogelijk via de veerpont tussen 
Pannerden en Doornenburg en de veerpont tussen Loo en Huissen. Voor de fietsers 
is er ook nog een voetveer tussen Doornenburg en Millingen aan de Rijn. 

In dit magazine kun je de oevers herkennen aan de kleur: blauw voor de Oostoever, 
geel voor de Zuidoever en groen voor de Westoever. De locaties waar de kunstenaars 
exposeren hebben op het desbetreffende routekaartje een letter. Deze letter vind 
je terug bij de informatie over de kunstenaar. Als Kunstcollectief Gelderse Poort 
zoeken we graag verbinding met andere kunstvormen. Daarom zullen er optredens 
zijn van muzikanten en zangers en dichters. Ook kun je kennismaken met kunst 
via workshops en demonstraties. Iedere oever heeft zijn eigen programma op 
verschillende locaties. 

Uitgebreide informatie over de deelnemers en het programma is te vinden op de 
website www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl.
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Routekaart Oostoever

A. Kerk in Aerdt: Kunstkring Het Gelders Eiland
B. Eigen Atelier: Jolanda Vink, Colin van Elderen
C. Centrum 4punt0:  Wendy Janssen, Maurice Kummer, Anneliese Melens, Marion Steur
D. Moestuin Deelhoven: Marjolein Markink, Conny Koster
E. Spaan Kreatief: Margit Lukkezen en cursisten
F. Eet-Lokaal: Diverse eigen kunstenaars 
G. Eigen atelier: Eljada van Muijden
H. Atelier ArtUnit13: Wendy Janssen
I. Komderesuut: Louise de Haardt
J. Kunstatelier Ooy: Conny Koster, Anneke Peters
K. Dorpshuis Groessen: Marjolein Bartels, Marjon Meulenbrugge, Sabrine Swanenberg, Marieke  

Laverman
L. Kerk in Loo: KWA-Arnhem
M. Eigen atelier: Lucy Weenink, Monique Terlouw
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Kunstkring Het Gelders Eiland
Kunstkring Het Gelders Eiland organiseert sinds 
1977 exposities en concerten in de kerk van het 
dorpje Aerdt. Doorgaans zijn er vijf exposities per 
jaar die telkens vier zondagen, van 14.00-17.00 
uur, zijn geopend.

Exposities in de kerk van Aerdt
Kerkweg 26, Aerdt

A

Jolanda Vink
Keramiek is al een lange tijd een passie van 
Jolanda. Ze vindt het heerlijk om met haar handen 
in de klei te zitten, alleen maar gericht op het 
creëren van ‘iets moois’. Dit geeft haar veel energie, 
ontspanning, voldoening en plezier. 

Jolanda exposeert in haar eigen atelier
Sleeg 25, Babberich

B

Maurice Kummer
De schilderijen van Maurice kenmerken zich door 
gewaagde thema’s, een verzorgde grafische stijl 
en uitdagend kleurgebruik. Voor de uitwerking en 
thematiek van zijn schilderijen laat hij zich inspi-
reren door zijn modellen en hun leefwereld. 

Maurice exposeert in Centrum 4.0
Sleeg 1,  Zevenaar

C

Colin van Elderen
In zijn atelier in Herwen creëert Colin sieraden (al 
dan niet in opdracht). Hij laat zich inspireren door 
natuur, cultuur, symboliek en de geschiedenis van 
de sieradendracht. Uiteindelijk gebruikt hij zijn 
inspiratie en kennis om met de toekomstige dra-
ger te komen tot een uniek en passend sieraad.

Colin exposeert in het atelier van  Jolanda Vink
Sleeg 25, Babberich

B
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Wendy Janssen
Wendy maakt zichtbaar hoe ze door middel van 
schalen onderzoekt wat de essentie van een vorm 
kan zijn. De schalen staan als ovaal in het recht-
hoekige vlak. Door kleur en textuur krijgt de ei-
genheid van de schaal de ruimte. 

Wendy exposeert in Centrum 4punt0
Sleeg 1,  Zevenaar

Wendy exposeert ook in haar atelier 
De Koppeling 13, Angerlo

C

H

Anneliese Melens
Anneliese ervaart het kunstenaarschap als een 
queeste naar het diepste, wezenlijke zelf en het 
Al. Haar zoektocht loopt over een grillig pad met 
vele zijwegen en valkuilen. De emotionele en 
spirituele beleving van het leven is de leidraad. 
Thema’s uit de mythologie, spiritualiteit, het men-
selijk lichaam, dieren en de natuur kruisen en 
overlappen elkaar. 

Anneliese exposeert in Centrum 4.0
Sleeg 1,  Zevenaar

C

Moestuin Deelhoven
Deelhoven is de moestuin van Landgoed Huis Se-
venaer, de laatste kasteelboerderij in Nederland 
die in eigen beheer is. Deelhoven is een oase van 
rust direct achter de Andreaskerk in het centrum 
van Zevenaar.

Moestuin Deelhoven van Landgoed Huis Sevenaer
Markt (poort naast 33), Zevenaar

DMarion Steur
Marion is dichter in Doesburg. Ze zet de tover-
kracht van taal in om licht laten schijnen op een 
werkelijkheid die met het blote oog niet waar-
neembaar is. Het gaat haar niet om tastbare fei-
ten, ze zoekt naar drijfveren en hoe alles in elkaar 
grijpt. Poëzie is haar vergrootglas.

Marion exposeert in Centrum 4punt0
Sleeg 1,  Zevenaar

C
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Margit Lukkezen
Het eigen werk van Margit is het best te omschrij-
ven als realistisch abstract. Het keramische beeld 
is duidelijk herkenbaar maar wordt niet natuurge-
trouw weergegeven. Margit is altijd op zoek naar 
harmonie en rust in haar beelden. Dit uit zich in 
een uitgebalanceerd lijnenspel en vlakverdeling. 
Rakustoken is één van haar specialiteiten.

Margit exposeert in haar atelier Spaan Kreatief
Wittenburgstraat 26, Zevenaar

E

Eet-Lokaal

Eet-Lokaal Café Restaurant en Zalen is naast 
horecabedrijf tevens een bedrijf waar doorlopend 
kunstenaars zichzelf presenteren. Onder het 
genot van een kop koffie of thee met gebak, een 
borrel met borrelplank, óf tussen de menugangen 
door van een diner, kun je door het gehele pand 
de kunst bewonderen.

Eet-Lokaal Café, Restaurant & Zalen
Markt/Wittenburgstraat  25, Zevenaar

F

Eljada van Muijden
Eljada is beeldend kunstenaar sinds 1976. Ze 
woont en werkt in Centrum Zevenaar het hart van 
de Liemers. Bij haar werkplaats heeft zij een win-
kel met eigen werk, zoals: schilderijen, tekeningen, 
keramiek waaronder gebruiksgoed en hebbedin-
gen voor jezelf of om cadeau te geven.

Eljada exposeert in haar eigen atelier
Bommersheufsestraat 13, Zevenaar

G

Marjolein Markink
Marjolein maakt sculpturen en installaties, in op-
dracht of vrij werk. Sculpturen van hout of brons. 
In haar installatiekunst worden allerlei materia-
len en technieken gebruikt. Ze maakt graag groot 
ruimtelijk werk.

Marjolein exposeert in Moestuin Deelhoven 
Landgoed Huis Sevenaer, Markt Zevenaar

D
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Anneke Peters
Naast het werken met brons houdt Anneke zich 
bezig met porselein. Haar miniatuur objecten ken-
merken zich door grote verfijndheid, vervaardigd 
door een tedere hand. Door het samenspel van 
ruimte en compositie weet Anneke een mystieke, 
bijna sacrale sfeer te creëren.

Anneke exposeert in Kunstatelier-Ooy
Heilige Huisjes 38, Zevenaar

J

Marjon Meulenbrugge
Marjon maakt eigen objecten en werk in opdracht. 
Voor bedrijven, zoals een aankleding van een vij-
ver, een wandobject in een hal, eyecatcher in een 
grote serre waarbij een object weergeeft wat het 
bedrijf uit wil stralen.

Marjon exposeert in Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4, Groessen

K

Louise de Haardt
Louise tekende, als docente, heel wat krijtborden 
en schoolkranten vol. Vanaf 1998 is ze ook gaan 
schilderen. Ze is volledig autodidact. Haar schil-
derijen hebben vooral in het begin in het teken 
gestaan van vreemde combinaties en megarealis-
me. Ze schildert  fun, food en funny things.

Louise exposeert in Komderesuut
Dorpsstraat 31, Angerlo          

I
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Conny Koster
Conny is een multi disciplinair kunstenaar, dus 
veelzijdig. Naast het beeldhouwen in steen, mar-
mer en serpentijn, waar planning aan vooraf gaat 
werkt ze intuïtief met materiaal dat voor handen 
is.  Materiaal zoals: takken, klei/leem, kleding en 
hout. 

Conny exposeert in haar Kunstatelier-Ooy
Heilige Huisjes 38, Zevenaar

Conny exposeert ook in Moestuin Deelhoven 
Landgoed Huis Sevenaer, Markt Zevenaar

J

D

Marjolein Bartels
Marjolein Bartels vindt duurzaamheid en circula-
riteit belangrijk. In haar werk combineert ze haar 
voorliefde voor handwerken, met haar passie voor 
kleur en het hergebruiken van grondstoffen. Ze 
is in 2014 afgestudeerd als grafisch ontwerpster 
aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Zwolle. 
Technieken die Marjolein veel gebruikt zijn: we-
ven, breien, knopen, borduren en smyrna. 

Marjolein exposeert in Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4, Groessen

K

Marieke Laverman
Hoewel Marieke ook geniet van de directe effec-
ten van tekenen, vindt ze haar inspiratie vooral in 
kleurvlekken en -vlakken. Van de ene vlek groeit 
vanzelf een andere, en nog een. Ze reageert graag 
op beweging, lichtval en illusie. Marieke vindt het 
heerlijk om in haar werk geen vaste grond, geen 
afgebakende ruimte te hebben.

Marieke exposeert in Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4, Groessen 

K

Sabrine Swanenberg
Sabrine vindt het geweldig om iets te creëren, te 
verbeelden op haar eigen manier. Inspiratie komt 
overal vandaan. Soms heeft ze nog geen idee wat 
er op het doek zal komen, begint gewoon of wordt 
het gaandeweg het werken iets totaal anders dan 
ze van te voren had bedacht en ontstaat er een 
nieuw werk. Haar plek Atelier Landfort bevindt 
zich in Duiven.

Sabrine exposeert in Dorpshuis Groessen
Sint Isidorusplein 4, Groessen

K

KWA - Arnhem
De KWA is een vereniging voor vrijetijdskunste-
naars die onder begeleiding van professionele 
kunstenaars werken aan de ontplooiing van hun 
creativiteit. De KWA bestaat sinds 1969. De ver-
eniging telt ca. 300 leden uit Arnhem en wijde 
omgeving.

Leden van de KWA exposeren in de kerk in Loo
Loostraat 34, Loo

L

-15-



Lucy Weenink
Lucy heeft leren schilderen als autodidact, via 
opleiding aan de Vrije Academie en door artis-
tieke adviezen van kunstenaar Ad van den Brink 
en kunstenares Hetty van de Zande. Alleen al de 
locatie, een licht atelier omgeven door de natuur 
met uitzicht op de uiterwaarden is een grote in-
spiratiebron.

Lucy exposeert in eigen atelier
Pannerdensewaard 5, Pannerden

M

Monique Terlouw

Monique schildert vanuit een gevoel en emotie 
van wat er op dat moment is. Daarom ervaart zij 
het ontstaan van haar schilderijen als een feestje. 
Ze nodigt u dan ook graag uit om de vreugde en 
energie te ervaren en te beleven in haar kleurrijke 
schilderijen.

Moniek exposeert bij Lucy Weenink
Pannerdensewaard 5, Pannerden

M
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Routekaart Zuidoever

2021 - Deelnemende locaties KCN-route  Zuidoever

A  Kunsten Knooppunt Atelier Rigtering 
Zalmstraat 22 
6566 CD Millingen aan de Rijn

B  Nick Cillessen 
De Kamp 48

  6566 HD Millingen aan de Rijn 

C  Mimi Seegers
 Heerbaan 174a
  6566 EV Millingen aan de Rijn

D  Albert Heijn (zijwinkel)
 Heerbaan 99
 6566 EE Millingen aan de Rijn

E  Pauline Lutters
 Heerbaan 73
 6566 EE Millingen aan de Rijn

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

G Eva van der Zand & Yannick Schwartz 
Hoefseweg 14

 6566 ZR Millingen aan de Rijn
    Nielerstrasse 244, Kleve

H Moniek Heitink, Kulturhus
 Schoolstraat 7
 6579  AN Kekerdom 

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl

I Laurentiuskerk Kekerdom
 Duffeltdijk 1
 6579 JD Kekerdom
 
J  Janos Bittenbinder
 Hezelstraat 17
  6576 JL Ooij.

K  Doro Krol, ‘Zicht’
 Persingensestraat 4 
 6575 JB Ooij

Routekaart Zuidoever

A. Atelier Marjolijn Rigtering: Marjolijn Rigtering, Wilma van der Veen, Kees van Eekelen, Dominique 
Ebbeng, Iris van Gils, Tineke Lammers, Riet van Gils, Peter Bergenhenegouwen, Marjorie Slooff, 
Annelieke Loman

B. Eigen atelier: Nick Cillessen
C. Atelier MIMI: Mimi Seegers
D. AH (zijwinkel): Hilleke van Gils, Aris Engel, Donderkop
E. Eigen atelier: Pauline Lutters
F. Eigen atelier: Kees van Raaij
G. Eigen atelier: Eva van der Zand, Yaniv Schwartz
H. Kulturhus Kekerdom: Moniek Heitink e.a.
I. Laurentiuskerk Kekerdom: Geert van den Broeck, Liesbeth Geenen
J. Eigen atelier: János Bittenbinder
K. Zicht Persingen: Doro Krol

Popup atelier op diverse locaties in de route: Masha Soetekouw
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Marjolijn Rigtering
Marjolijn is docent en kunstschilder, natuurlief-
hebber en reiziger; enthousiast en bevlogen en 
heeft een onderzoekende geest.

Marjolijn exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Annelieke Loman

Annelieke Loman  tekent sinds haar vroege jeugd-
jaren en ging als tiener verder met schilderen, om 
dat haar verdere leven als autodidact te blijven 
beoefenen. Haar schilderijen in acrylverf worden 
gekenmerkt door sprekende kleuren. Haar onder-
werpen in zeer gevarieerde stijlen.

Annelieke exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Dominique Ebbeng
Dominique heeft Fine Art in Arnhem afgerond en 
werkt zowel als psycholoog als beeldend
kunstenaar. Ze tekent en schildert mensen en die-
ren, vaak in een abstracte omgeving. Ze brengt je 
ineen wereld waarin beesten je iets willen vertel-
len en waarin mensen juist verstild zijn. 

Dominique exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Wilma van der Veen
Wilma laat met haar werk zien wat je met woor-
den en beelden kunt doen. Zij legt geschiedenis-
sen 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.

Wilma exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A
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Marjorie Slooff
De laatste jaren zijn er luchtige fantasiewerel-
den ontstaan in hout/linosnedes en tekeningen. 
Met fantasie mengt Marjorie vormen en creeert 
wezens en samenhangende verhaallijnen op een 
luchtige manier maar met een serieuze toets.

Marjorie exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Iris van Gils
In het beeldend werk van Iris zie je veel uitvergro-
te details. Landschappen met vreemde structuren 
en vormen. Terugkerende media in het beeldend 
werk zijn fotografie, schilderkunst en tekst.

Iris exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Kees van Eekelen
Kees is creatief fotograaf. Hij wil de kijker een 
idee geven van zijn beleving van de natuur in 
plaats van een objectief verslag; meer impressie 
dan documentatie. 

Kees exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

Tineke Lammers
Tineke past de chinese schildertechniek op eigen 
wijze toe. Ze schildert met chinese inkt en chinese 
waterverf op chinees rijstpapier of op aquarelpa-
pier.

Tineke exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A
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Peter Bergenhenegouwen
Na een periode met voornamelijk figuratief werk 
heeft Peter gaandeweg ook weer vormen gevon-
den voor het abstractere werk in brons. Sinds 
2001 werkt Peter als professioneel beeldhouwer.

Peter exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A Riet van Gils
Het boeit Riet door te dringen tot het wezenlijke, 
de essentie van de uitgebeelde 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 in-
trigerende ‘kop’ helpt haar om er een waar kunst-
werk van  te maken.

Riet exposeert in Atelier Marjolijn Rigtering
Zalmstraat 22, Millingen aan de Rijn

A

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

Mimi exposeert in haar eigen atelier
Heerbaan 174a, Millingen aan de Rijn

CNick Cillessen
Vroeger waren Nicks thema´s veelzijdig, de laat-
ste jaren specialiseert hij zich steeds meer op het 
schilderen van portretten en stillevens, waarbij 
hij de stofuitdrukking als een grote uitdaging er-
vaart.

Nick exposeert in zijn eigen atelier
De Kamp 48, Millingen aan de Rijn

B
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Hilleke van Gils
De hoeveelheid aan kleuren is terug te zien in 
de schilderijen, tekeningen en foto’s, waarbij de 
vormen kunnen variëren van organisch tot strak. 
Soms zijn er schilderijen in een serie gemaakt. 
Hierdoor kunnen er o.a. ook vergader- en wacht-
ruimten mee worden opgefleurd.

Hilleke exposeert in AH (zijwinkel)
Heerbaan 99, Millingen aan de Rijn  

D

Aris Engel
Aris is voornamelijk bezig met diepdruk. Heel 
vaak gebruikte hij daarbij 'oud materiaal' waarbij 
hij vooral het materiaal 'de prent' liet bepalen. 
Dit kon dan een vrij traditionele – realistische ets 
zijn maar het kon ook een niet direct herkenbaar 
beeld opleveren.

Aris exposeert in AH (zijwinkel)
Heerbaan 99, Millingen aan de Rijn

D

Donderkop

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

Donderkop exposeert in het Kunstenknooppunt
Heerbaan 99, Millingen aan de Rijn (naast AH)

D
Pauline Lutters
In het werk van Pauline staat de mens altijd cen-
traal. Haar werk heeft naast een krachtige uitstra-
ling, ook een 'muzikale' laag en een filosofische 
kant. Uitgangspunten zijn licht en kleur, het spe-
len met ruimte en het begrip 'oneindigheid'..

Pauline exposeert in haar eigen atelier
Heerbaan 7, Millingen aan de Rijn

E
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Kees van Raaij
Kees omschrijft zijn stijl, paradoxalerwijze, zelf 
nog altijd als manisch realisme. Zijn samengestel-
de objecten van hergebruikt en opnieuw gerang-
schikt materiaal zijn weliswaar altijd onmiddellijk 
herkenbaar, maar onuitgesproken blijft ‘wat dan 
precies…?’

Kees exposeert in zijn eigen atelier
Vossengraaf 9, Millingen aan de Rijn

F

Eva van der Zand
Precies op de grens tussen Nederland en Duits-
land staat een micro grensgalerie ‘the border gal-
lery’. Een initiatief van Eva van der Zand en Yaniv 
Schwartz, geopend sinds mei 2020, toen in de lock 
down galleries en musea dicht gingen. De houten 
galerie laat Yaniv’s subtiele ontwerp en architect-
onische kwaliteiten zien.

Eva en Yaniv exposeren in hun eigen atelier
Hoefseweg 14/ Niehler Straße 244
Kleve/Keeke en Millingen aan de Rijn

G

Moniek Heitink
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 (ongespon-
nen) wol van Kekerdomse schapen - vondsten van 
struintochten met haar hond Puk in de Gelderse 
Poort. Een bijzonder decoratief accessoir zijn haar 
‘juwelen’, handgemaakte kralen van klei.

Moniek exposeert in het Kulturhus
Schoolstraat 7, Kekerdom

H

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

Liesbeth exposeert in de Laurentiuskerk
Rijndijk 1, Kekerdom             

I
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Geert van den Broeck
Geert is een mensenmens, op zoek naar de verdie-
ping, geholpen door tekst en beeld. Zijn fotografie 
begon als een middel zich te ‘verstoppen’ achter 
de camera om zelf niet in beeld te hoeven komen.
Geert maakte een bijzondere reeks van 12 por-
tretten 

Geert exposeert in de Laurentiuskerk
Rijndijk 1, Kekerdom

I János Bittenbinder
Het gaat János erom mensen door zijn schilderijen 
in een andere werkelijkheid te brengen, een reis 
te laten maken die ze nog niet hebben ervaren. Er 
zijn recepten noch criteria die zaligmakend zijn 
voor een kunstwerk. 

János exposeert in zijn eigen atelier
Hezelstraat 17, Ooij

J

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

Doro exposeert in Zicht
Persingensestraat 4, Persingen

K

Masha Soetekouw
Masha is geboren en getogen in Millingen aan de 
Rijn. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie, Architectural design. Met haar focus op haar 
directe omgeving en het gewone alledaagse  en 
de vrijheid van verschillende media, komt haar 
werk telkens in andere verschijningsvormen. 

Masha exposeert op diverse plaatsen op de 
zuidoever in een popup-atelier
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Route Westoever
Routekaart Westoever

2021 - Deelnemende locaties KCN-route  Westoever
A De Leutse Hof 

Leutsestraat 21 6687 LJ Angeren
B Atelier de Jutteakker-Rita Oostendorp 
  Grindgat 2 6687 LM Angeren 
C Kulturhus Angeren  

Emmastraat 23 6687 BP Angeren
D Kerkje aan de Dijk 

Molenstraat 1 6687 AC Angeren
E Landgoed de Brouwketel 

Brouwketel 1 6851 ZX Huissen
F IKO-Inga Kennedy
  Rijnstraat 101 6686 MK  Doornenburg
G Annette Lentjes 

Koffiemolen 9 6686 MD Doornenburg 
H Kasteel Doornenburg 

Kerkstraat 27b 6686 BS Doornenburg
I  Zepplinn - Marjo Wiltingh
  Pannerdenseweg 28 6686 BG  Doornenburg

J  Fort Pannerden 
Waaldijk 1 6686 MV Doornenburg

K PKN kerk Gendt 
Torenlaan 14 6691 BM Gendt

L Distorted Creators 
Domakkerstraat 8 6685 AZ Haalderen

M Ambacht Haalderen- Bart Janssen 
  Ambachtstraat 8 6685 BH Haalderen
N Ineke Ott 

Remisestraat 5 6681 CT  Bemmel
O Galerie “de Hoge  Eest“ - Niek van de Looi 

De Plak 29 6681 DP Bemmel
P Zandse Kerk  

Van Wijkstraat 33 6851 GL Huissen
Q Mea Vota 

Boskoops Glorie 33 6851 VH Huissen

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl

A. De Leutse Hof: Theo Wicherink, Duo Inyx-Art, Gemma Brands
B. Atelier De Jutteakker: Rita Oostendorp, Marion Heijkers
C. Dorpshuis Angeren: Nell van Groningen, Anne Kool
D. Kleine kerkje in Angeren: Ellen Koelewijn, Marie-Jeanne Bertram, Betty Slippens, Corrie Holweg
E. Landgoed De Brouwketel: Sjors Doedens
F. Eigen atelier: Inga Kennedy
G. Eigen atelier: Annette Lentjes
H. Kasteel Doornenburg: Gonny Beljaars, Gerard Neijenhuis, Tamara van Bon, Peter Bergenhenegouwen
I. Zepplinn, zin in vormgeving: Marjo Wiltingh
J. Fort Pannerden: Tatjana Kiriënko, Truus Verwielen, Bets Kusters
K. PKN-Kerk Gendt: Ineke van Middelkoop, Pieter van Bernebeek
L. Eigen atelier: Distorted Creators
M. Het ambacht van Haalderen: Bart Janssen
N. Eigen Atelier: Ineke Ott
O. Galerie de Hoge Eest: Niek van de Looi, Nienke Faber, Connie Diepstraten, Noud Bles
P. Zandse Kerk: Arjan Binnenkade, Hanneke van den Bergh, Gerard Scholten, Vera Kersten, Caroline van 

den Bogaert
Q. Mea Vota: KWA-Arnhem
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De Leutse Hof
In het 2e weekend van september stelt de Leutse 
Hof graag het erf en de boerenschuur beschikbaar 
voor exposities. Bezoekers kunnen kunst kijken, 
wandelen over het terrein, de wijngaard bezoeken 
en neerstrijken voor een kopje koffie met zelfge-
bakken taart op het speciaal voor dat weekend 
ingerichte buitenterras. 

De Leutse Hof
Leutsestraat 21, Angeren

A

Theo Wicherink

Theo Wicherink is houtkunstenaar. Zijn liefde voor 
bomen komt tot uitdrukking in zijn werk. Hij laat 
zich door vorm en structuur van het hout leiden 
naar een artistiek en harmonieus geheel.

Theo exposeert in de Leutse Hof
Leutsestraat 21, Angeren

A

Gemma Brands
Het beeldende werk van Gemma bestaat vooral uit 
kleurrijke aquarellen, maar ook veel tekeningen en 
collages. Tekenen en schetsen zijn de basis voor 
haar schilderijen. Kijken naar vorm, lijn, structuur, 
contrast, compositie, spelen met licht en donker, 
experimenteren met materialen en ondergronden 
maken allen deel uit van de studies van haar 
onderwerpen.

Gemma exposeert in de Leutse Hof
Leutsestraat 21, Angeren 

A Duo Inyx-Art
Beeldend kunstenaars Henk van Kesteren en 
Frans Gerritsen hebben elkaar gevonden en zijn 
verenigd in de werknaam INYX-ART. Samen vangen 
ze de robuustheid van Gegoten Glas in Staal, van 
RVS tot Corten. Dat levert prachtige beelden op 
die door hun materialen standvastigheid creëren.

Duo Inyx-Art exposeert bij de Leutse Hof
Leutsestraat 21, Angeren 

A
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Rita Oostendorp
Rita giet ieder beeld zelf bij  MIET AIR in Beers. Het 
gieten gebeurt volgens de 'verloren was methode' 
(cire-perdu). Ieder beeld is dus een unica. Haar 
inspiratie is de verbinding met de natuur. Door het 
toepassen van natuurmaterialen en organische 
structuren krijgen de werken in brons een eigen 
karakter en stijl.  

Rita exposeert in haar atelier De Jutteakker
Grindgat 2, Angeren

B

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

Marion exposeert in Atelier De Jutteakker
Grindgat 2, Angeren

B

Anne Kool

Anne tekent haar hele leven al. Schilderen was 
iets wat ze nooit echt deed, maar na drie jaar 
opleiding kwamen er allerlei dingen los die op 
een andere manier in beeld gebracht moesten 
worden. Het werk van Anne is op het moment een 
manier om te relativeren en stil te staan bij waar 
ze is en wat er gaande is.

Anne exposeert in Kulturhus Angeren
Emmastraat 23, Angeren

C

De acrylwerken van 
Nell zijn krachtig van 
kleur, vaak figuratief, 
kan heel abstract zijn, 
maar de realistische 
werkelijkheid is ook 
fantastisch om weer 
te geven. De schilde-
rijen zijn afhankelijk 
van het moment en 
het thema waar ze 
voor kiest, meestal erg 
kleurrijk en expressief. 

Nell van Groningen

Nell exposeert in Kulturhus Angeren
Emmastraat 23, Angeren

C
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Marie-Jeanne Betram
Gedachteloos, naïef, spelend met kleur, maar ook 
zoekend naar  harmonie in kleur en vorm. Commu-
nicatie?  Beweging en onrust. Papier is geduldig.
Het materiaal is olieverf met acrylinkten en -verf 
op  fotoprintpapier van goede zware kwaliteit.

Marie-Jeanne exposeert in het kerkje in Angeren
Molenstraat 1, Angeren

D

Ellen Koelewijn
Schilderen doet Ellen op haar gevoel. Ze wordt be-
invloed door stemmingen, natuur en spanningen 
om haar heen. Ze gaat aan de slag en niemand 
mag dan bij haar in de buurt zijn. Ze is dan één 
met haar gevoelens, herinneringen en gedachten. 
Fotografie (haar professie) is voor Ellen een tech-
niek om haar ideeën vorm te geven. Landschap-
pen en architectuur hebben haar interesse en 
voorkeur.

Ellen exposeert in het kerkje in Angeren
Molenstraat 1, Angeren

D

Betty Slippens
Betty Slippens maakt tassen. Ze doet dit met veel 
enthousiasme. Ze gaat op zoek naar mooie leer-
soorten en kleurencombinaties en beleeft plezier 
aan het ontwerpen en het maken een tas. Betty 
maakt ook tassen in opdracht. Er wordt dat samen 
gekeken naar kleur, model en grootte.

Betty exposeert in het kerkje in Angeren
Molenstraat 1, Angeren

D

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

Corrie exposeert het kerkje in Angeren
Molenstraat 1, Angeren

D
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Annette Lentjes
Annette Lentjes is geboren en getogen in de ge-
meente Lingewaard. Ze maakt grafiek. Dit is druk-
kunst.  Alles wat je van haar ziet is op zinkplaten 
gebeten, gekrast en getekend. De ontstane voor-
stelling wordt door middel van een etspers en 
inkt diep in het papier geperst en afgedrukt.

Annette exposeert in haar eigen atelier
Koffiemolen 9, Doornenburg

G

Landgoed De Brouwketel
Landgoed de Brouwketel is een bruisende plek in 
de uiterwaarden van de Rijn. Er woont hier een 
diverse community met oa een kunstenaar, tuin-
ders, een klimaatonderzoeker, een instrumenten-
bouwer, kruidengeneeskundige in opleiding, een 
dansdocent en vier kinderen. Levensgenieters die 
hun best doen om zo zelfvoorzienend mogelijk te 
leven. 

Landgoed De Brouwketel
Brouwketel 1, Huissen

E Sjors Doedens 

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. Door zich zijn innerlijke achtjarige 
zelf de vrije teugels te geven, komt hij naar eigen 
zeggen het dichtst bij zijn grootste plezier.

Sjors exposeert op Landgoed De Brouwketel
Brouwketel 1, Huissen

E

Inga Kennedy 

Inga is gefascineerd door de horizon. Dit element 
is in veel van haar schilderwerk zichtbaar, maar het 
komt ook naar voren in de zoektocht via andere 
materialen zoals klei, steen/beeldhouwen. Die 
ongrijpbare horizon is te verleggen en net als de 
zoektocht in zekere zin ook oneindig en wisselend 
–succesjes, mislukkingen en opnieuw proberen, 
alles met een glimlach en knipoog.

Inga exposeert in haar eigen atelier
Rijnstraat 101, Doornenburg

F
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Gonny Beljaars
Gonny maakt krachtige bronzen koppen, verbindt 
eigenheid, innerlijkheid en hard materiaal met el-
kaar. Ruw, rauw en toch aristocratisch. De bronzen 
lijken direct uit de aarde getrokken archaïsche 
hoofden met een uitgesproken karakter. De kop-
pen laten zien dat pijn en liefde onverbrekelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

Gonny exposeert bij Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27b, Doornenburg

H

Gerard Neijenhuis
Gerard ontwerpt en creëert bronzen beel den, 
soms in opdracht, liefst naar eigen idee. Bij het 
creëren van zijn beelden maakt hij gebruik van 
een door hemzelf ontwikkelde methode, waar-
mee hij de structuren kan laten ontstaan. Hieraan 
is een periode van testen, experimenteren en ont-
dekken aan voorafgegaan.

Gerard exposeert bij Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27b, Doornenburg

H

Kasteel Doornenburg
In de uiterste uithoek van de Over Betuwe splitsen 
de Rijn en de Waal zich. Juist op deze plek staat De 
Doornenburg. Dit stoere, robuuste middeleeuwse 
kasteel bestaat uit een hoofd- en voorburcht die 
met elkaar verbonden zijn door een houten brug.
Het kasteel is voor allerhande gelegenheden te 
huur.

Kasteel Doornenburg 
Kerkstraat 27b, Doornenburg

H

Tamara van Bon
Tamara richt zich voornamelijk op portretten van 
mensen en dieren. Haar streven daarbij is om het 
karakter en de ziel op papier, in pastel, vast te 
leggen.

Tamara exposeert in Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27b, Doornenburg

H
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Peter Bergenhenegouwen
Na een periode met voornamelijk figuratief werk 
heeft Peter gaandeweg ook weer vormen gevon-
den voor het abstractere werk in brons. Sinds 
2001 werkt Peter als professioneel beeldhouwer.

Peter exposeert bij Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27B, Doornenburg

H

Marjo Wiltingh
Marjo wordt geïnspireerd door de mens, de natuur, 
verlangen naar reizen, het ontmoeten, de dood, 
het experiment, spelen met materialen en zoe-
ken naar mogelijkheden en onmogelijkheden, sa-
menvoegingen van meerdere materialen. Telkens 
weer experimenteren, mislukkingen ten overvloe-
de maar vandaar uit ook nieuwe vondsten.

Marjo exposeert in haar atelier Zepplinn
Pannerdenseweg 28, Doornenburg

I

Fort Pannerden
Spannend, verrassend en schitterend gerestau-
reerd ligt het fort Pannerden bij het splitsings-
punt van Rijn en Waal. Vanaf het dak heeft u een 
spectaculair uitzicht. Op het fort zijn talrijke acti-
viteiten te doen voor jong en oud. Ook heeft het 
een prachtige expositie ruimte, waar het jaar rond 
exposities te zien zijn.

Fort Pannerden
Waaldijk 1, Doornenburg

J Tatjana Kiriënko

Tatjana Kirienko maakt Gordijnkunst. Gordijn-
kunst zijn genaaide, grote, wapperende schilderij-
en gemaakt van reststoffen uit gordijnwinkels en 
gordijnfabrieken. Gordijnkunst wordt inmiddels 
genaaid in Oekraïnse huiskamers door een zelf-
opgericht vrouwenwerkproject.

Tatjana exposeert in Fort Pannerden
Waaldijk 1, Doornenburg

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

Truus exposeert in Fort Pannerden
Waaldijk 1, Doornenburg

J

Bets Kusters

Bets haar grote liefde voor de natuur, in combinatie 
met architectuur zijn de inspiratie en kracht, haar 
emoties te ‘verbeelden’. Abstracte vormen met 
een enigszins ruwe afwerking zijn kenmerkend, 
ze laat de vaak schitterend gekleurde, ruwe en 
eerlijke giethuid spreken, waarbij de warmte  van 
het brons zichtbaar is.

Bets exposeert in Fort Pannerden
Waaldijk 1, Doornenburg

J

Ineke van Middelkoop
De foto’s van Ineke zijn een weergave van haar 
verwondering. Ze gebruikt haar camera zoals een 
schilder zijn penseel. Haar landschappen zijn niet 
gedetailleerd, maar geven een impressie.

Ineke exposeert in de PKN-kerk Gendt
Torenstraat 10, Gendt

K

Pieter van Bernebeek
Pieter maakt realistische schilderijen in olie-
verf op doek of paneel. Het realistische olieverf-
schilderij 'Appels in koperen pan' van Pieter won 
hierdoor de publieksprijs Oog van Oss 2016 die 
jaarlijks georganiseerd wordt door de Osse kun-
stenaarsvereniging K26.

Pieter exposeert in de PKN-kerk Gendt
Torenstraat 10, Gendt

K
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Bart Janssen
Bart geeft raku workshops. Raku stoken is een 
specifiek keramisch bakproces, dat zowel vuur 
als rook gebruikt om unieke patronen en ontwer-
pen in het aardewerkte maken. De laatste tijd is 
hij aan het  experimenteren met saggar stoken. 
Saggars werden vroeger gebruikt om aardewerk 
te beschermen. Nu gebruikt hij ze andersom en 
mogen invloeden van buiten zich manifesteren 
op het object. Hij experimenteert hierbij met ij-
zerdraad en schuursponsjes.

Bart exposeert in het Ambacht van Haalderen
Ambachtstraat 8, Haalderen

M

Distorted Creators 

Michel van de Wiel en Birgit Sluiter 

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

Michel en Birgit exposeren in hun eigen atelier
Domakkerstraat 8, Haalderen

L

Ineke Ott
Ineke maakt keramische beelden en schilderijen 
die waarheidsgetrouw zijn. In beide kunstuitingen  
heeft ze zich toegelegd op uilen en hierin toont 
ze haar nauwgezetheid. De uil, ja waarom? Het is 
een trotse, intrigerende vogel, alleen al zijn ogen, 
daaruit straalt  een combinatie van rust, arrogan-
tie, wijsheid en absolute paraatheid.

Ineke exposeert in haar eigen atelier
Remisestraat 5, Bemmel

N

Niek van de Looi
De minutieuze aandacht voor sfeerbepalende de-
tails en het kleurgebruik is zijn passie. In het ju-
ryrapport van zijn eerste deelname aan de Mieke 
Bles Kunstprijs in 2008 werd geschreven: 'intri-
gerende landschappen waar iets spannends ge-
beurd en je aandacht naartoe word getrokken' en 
opvallend vonden ze: 'de fotografische verfijnde 
manier van schilderen'. In 2014 wint Niek de prijs.

Niek exposeert in zijn galerie De Hoge Eest
De Plak 29, Bemmel

O
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Noud Bles
De gedichten van Noud zijn toegankelijk, kennen 
verrassende thema’s en hebben vaak een opmer-
kelijk helder woordgebruik. Zijn korte verhalen en 
romans vertonen bewust en onbewust gekozen 
verbindingen met de realiteit en maken vandaar-
uit gedurfde omzwervingen naar onalledaagse 
tijden en plaatsen.

Noud exposeert in galerie De Hoge Eest
De Plak 29, Bemmel

O

Nienke Faber
Het keramisch werk van Nienke is ingetogen en 
stevig. De sterke, sierlijke lijnen van de vrouwen-
torso en de speciale textuur geven tederheid prijs. 
De vorm is vereenvoudigd en staat symbool voor 
de mens, voor trots en liefde. In haar werk creëert 
Nienke een sfeer van archeologische vondsten 
met een verweerde uitstraling.

Nienke exposeert in galerie De Hoge Eest
De Plak 29, Bemmel

O

Arjan heeft haar ken-
nis van het icoon-
schilderen  van haar 
leraar M. Mandaliev, 
een geweldige leraar 
die met grote vakbe-
kwaamheid en liefde 
zijn kennis deelt. Het 
neemt een belangrijke 
plaats in in haar leven. 
Aanvankelijk is Arjan 
begonnen met het be-
schilderen van (natuur) 
eieren en schilderijen 
(met olie- of acrylverf).

Arjan Binnenkade

Arjan exposeert in de Zandse Kerk 
van Wijkstraat 33, Huissen

P

Connie Diepstraten
Het beeldend werk van Connie bestaat uit het 
label: ‘Guitig Groen’ (tassen) en vrij experimente-
ren met vormen en materiaal. Ze experimenteert 
graag met structuren uit de natuur en zoekt naar 
contrast en evenwicht. In haar werk maakt ze ge-
bruik van verschillende disciplines en materialen 
zoals grafiek, hout, papier en fotografie.

Connie exposeert in galerie De Hoge Eest
De Plak 29, Bemmel

O
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Hanneke van den Bergh
Het werk van Hanneke is geïnspireerd door pre-
historische beelden, sterke simpele vormen. Vaak 
zijn het individuen, maar ook groeien uit een 
grondvorm een beeld met twee, drie of zelfs meer 
bovenlijven.

Hanneke exposeert in de Zandse Kerk 
van Wijkstraat 33, Huissen

P

Vera Kersten 

Vera is veelzijdig, in haar vrijetijd pakt ze graag 
haar penselen op om te schilderen, maar ook in 
het tekenen met houtskool en pastelkrijt kan zij 
zich uitleven. Sinds enkele jaren is daar ook het 
wol vilten (nat- en naaldvilten) nog bijgekomen.

Vera exposeert in de Zandse kerk 
van Wijkstraat 33, Huissen

P

Gerard Scholten
Al heel jong was Gerard geïnteresseerd in hout 
en vond hij het fijn om het te bewerken. Pas toen 
hij met de vut ging en meer vrije tijd kreeg is hij 
sculpturen/beelden gaan maken. De sculpturen 
hebben allerlei uitdrukkingen droefheid, blijd-
schap en liefde. Alle sculpturen zijn puur hand-
werk.

Gerard exposeert in de Zandse Kerk 
van Wijkstraat 33, Huissen

P Caroline van den Bogaert
Carolines uitdaging is elke keer weer om het 
mooiste van een steen naar boven te halen. Of 
hij nu ruw of geslepen is, hij inspireert altijd. 
De laatste tijd ligt de focus van Caroline op het 
maken van kleine potjes waarbij de steen de 
hoofdrol heeft. Het zijn tedere objecten waarin 
iets dierbaars kan worden bewaard.

Caroline exposeert in de Zandse Kerk 
van Wijkstraat 33, Huissen

P
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Carien Soeteman
Carien dacht als kind al: “Dat wil ik later ook doen, 
sieraden maken”. Het is haar beroep niet gewor-
den, maar ze heeft zich tijdens haar werkzame le-
ven wel voorgenomen te gaan edelsmeden zodra 
haar pensioen in zicht kwam. 

Carien exposeert dit jaar niet.

Marijke Visser
Marijke heeft  cursussen Edelsmeden op de Lin-
denberg in Nijmegen. Ze is nog een aantal jaren 
naar De Helling in Arnhem geweest, om te kunnen 
werken met apparatuur die ze zelf nog niet heeft, 
en ‘problemen’ te bespreken met een ervaren do-
cent op het gebied van edelsmeden. Inmiddels 
werkt ze veel vanuit huis.

Marijke exposeert dit jaar niet.

KWA - Arnhem
De KWA is een vereniging voor vrijetijdskunste-
naars die onder begeleiding van professionele 
kunstenaars werken aan de ontplooiing van hun 
creativiteit. De KWA bestaat sinds 1969. De ver-
eniging telt ca. 300 leden uit Arnhem en wijde 
omgeving.

Leden van de KWA exposeren bij Mea Vota
Boskoop Glorie 33, Huissen

Q
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Organisatie
Het Kunstcollectief Gelderse Poort is een project van de Stichting KCN 3 Oevers. 
Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

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

De organisatie van de Kunst-Cultuur-Natuurroute 'Ode aan 3 Oevers', editie 2021 
was in handen van de coördinatoren:

• Rita Oostendorp: coördinatie Westoever
• Marjolijn Rigtering: coördinatie Zuidoever
• Conny Koster: coördinatie Oostoever
• Alie Engelsman: algemene coördinatie, vormgeving en webbeheer

We zijn voortdurend op zoek naar deelnemers en mensen die mee willen helpen in 
de organisatie van onze activiteiten. 
Meer informatie over Kunstcollectief Gelderse Poort kun je vinden op de website 
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl. 

Voor de vormgeving van de Kunst-Cultuur-Natuurroute 'Ode aan 3 Oevers' is 
dankbaar gebruik gemaakt van het onderstaande schilderij van Marjolijn Rigtering: 
Hoog water bij Nijmegen. Ode aan het landschapOde aan het landschap

Lang leve het landschap waarLang leve het landschap waar
dikke stammen zich verdubbelendikke stammen zich verdubbelen
in het water, hun wortels verbergenin het water, hun wortels verbergen
en kale takken de vingers strekken,en kale takken de vingers strekken,
de zomer een herinnering.de zomer een herinnering.
Tussen het groen en de stad aanTussen het groen en de stad aan
de overkant kronkelt, ingetogende overkant kronkelt, ingetogen
als een kind, de rivier.als een kind, de rivier.
Meer heeft een ooggetuige niet nodig,Meer heeft een ooggetuige niet nodig,
niets meer, want jij staat hier.niets meer, want jij staat hier.

Noud BlesNoud Bles
15 juli 202115 juli 2021



Westoever

Programma 

Zaterdag 11 september

Kleine kerkje in Angeren
13.00 uur
Duo Wiel en Marijke

15.30 uur
Duo Wiel en Marijke

Atelier de Jutteakker
13.00 uur
Hans Hamers

15.30 uur
Rudi Sedee

De Leutse Hof
13.00 uur
Duo Messingh

15.30 uur
Hans Hamers

Landgoed De Brouwketel
Uitgebreid programma.
Beschrijving op de website

15.30 uur
Duo Messingh

Galerie de Hoge Eest
Uitgebreid programma.
Beschrijving op de website

15.30 uur
Noud Bles en Mohammed Ali

Zandse Kerk
Intermezzo orgelspel

Zondag 12 september

Kleine kerkje in Angeren
13.00 uur
Hans Hamers

15.30 uur
Duo Messingh

Atelier de Jutteakker
13.00 uur
Duo Wiel en Marijke

15.30 uur
Duo Wiel en Marijke

De Leutse Hof
15.30 uur
Melissa Leijser, singer-songwriter

Landgoed De Brouwketel
Uitgebreid programma.
Beschrijving op de website

Galerie de Hoge Eest
Uitgebreid programma.
Beschrijving op de website

13.00 uur
Melissa Leijser, singer-songwriter

15.30 uur
Noud Bles en Mohammed Ali

PKN Gendt
13.00 uur
Duo Messingh

15.30 uur
Hans Hamers

Zandse Kerk
Intermezzo orgelspelOp zondag organiseert de Historische Kring Angeren vanuit 

Dorpshuis Angeren het 'wandelommetje'. 
Kijk voor meer informatie op de website.
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Oostoever
Zaterdag 11 september

Dorpshuis Groessen
Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Weefdemonstratie door Marjolein Bartels

Doorlopend (van 11.00  uur tot 16.00 uur)
Miniworkshop intuïtief tekenen door Sabri-
ne Swanenberg
Beschrijving op de website

Kerk in Aerdt
Kunstkring Het Gelders Eiland
14.00 uur tot 17.00 uur
Demonstratie beeldhouwen

Moestuin Deelhoven
Doorlopend (11.00 uur tot 17.00 uur)
Theeschenkerij in de moestuin

Zondag 12 september

Dorpshuis Groessen
Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Weefdemonstratie van Marjolein Bartels

Doorlopend (van 11.00  uur tot 16.00 uur)
Miniworkshop intuïtief tekenen door Sabri-
ne Swanenberg
Beschrijving op de website

Atelier Lucy Weenink
14.00 uur tot 16.00 uur
Paul Mulder, handgemaakte muziek

Centrum 4punt0
15.00 uur
Christiaan Frölich, akoestisch gitaar

Moestuin Deelhoven
Doorlopend (11.00 uur tot 17.00 uur)
Theeschenkerij in de moestuin
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Zuidoever
Zaterdag 11 september

Atelier Marjolijn Rigtering
Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Fotosessie met Wilma van der Veen

Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Workshop 'ogen schilderen' 
door Lola Schot

Diashow van Kees van Eekelen
11.00 uur tot 11.30 uur
14.45 uur tot 15.15 uur
17.00 uur tot 17.30 uur

14.00 uur tot 14.30 uur
Niels van Hoorn en Carl van Hal

16.00 uur tot 16.45 uur
Marcel Kapteijn & The Raindogs

20.00 uur tot 22.30 uur
Dichtersavond met muziek

AH (zijwinkel)
11.00 uur tot 11.30 uur
Duo Messingh

Zondag 12 september

Atelier Marjolijn Rigtering
Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Fotosessie met Wilma van der Veen

Doorlopend (van 11.00 uur tot 17.00 uur)
Workshop 'ogen schilderen' 
door Lola Schot

Diashow van Kees van Eekelen
12.00 uur tot 12.30 uur
13.45 uur tot 13.45 uur
15.00 uur tot 15.30 uur

11.00 uur tot 11.15 uur en om 13.30 uur 
tot 13.45 uur
Eelco Janssen en Meta van Doorn

14.00 uur tot 14.30 uur
Marieke van Ruitenbeek

16.00 uur tot 17.00 uur
Victor Vroomkoning en Eliane Keulemans

18.00 uur tot 18.30 uur
Duo Messingh

AH (zijwinkel)
11.30 uur tot 11.45 uur
Eelco Janssen en Meta van Doorn

Atelier Pauline Lutters
12.00 uur tot 12.15 uur
Eelco Janssen en Meta van Doorn

Atelier Kees van Raaij
12.45 uur tot 13.00 uur
Eelco Janssen en Meta van Doorn

De trekzakvereniging Waôrum Nie verzorgt op zaterdaag en 
zondag pop-uo optredens langs de route van de zuidoever en 
op diverse locaties.
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