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De kunst van verbinden

Kunstenaar als vriend

Wat krijgt een kunstenaar hiervoor?

• Gratis deelname aan Kijk op Kunst
• Gratis deelname aan Montmartre
• Gratis deelname aan expositie Vechtdalstal 

tijdens CSI Ommen
• Deelname aan Kunstroute Ommen, het laatste 

volle weekend van augustus, tegen een 
gereduceerd tarief

• Plaatsing op de website van Stichting 
Vechtdalkunsten met een link naar de eigen 
website

• Gratis deelname aan een inspirerende avond 
met een, aan kunst gerelateerde, gastspreker

• Uitnodiging voor externe expositiemogelijkheden
• Vier keer per jaar de Nieuwsbrief
• Leuke tips met betrekking tot kunstevenementen
• Wetenswaardige kunstgebeurtenissen in het 

Vechtdal
• Participant in een kunstcollectief met 

mogelijkheid tot samenwerking en reflectie



Voorwoord

Dit jaar organiseert de Stichting Vechtdalkunsten 
voor de derde keer de kunstroute. Daarmee begint 
zich langzaam aan een nieuwe traditie
te ontwikkelen: fantastisch! Ik ben er erg blij mee, 
dat de stichting ons allemaal in de gelegenheid 
stelt om kennis te maken met de veelzijdigheid van 
onze Ommer kunstenaars. In totaal nemen dit jaar 
36 kunstenaars deel. Verdeeld over 16 locaties 
exposeren zij hun werk. In onze gemeente bruist
het van de creativiteit zult u zien tijdens de route. 

Dit jaar doen ook verschillende leerlingen van het 
Vechtdal College mee aan de kunstroute.
Zij exposeren foto’s die in het kader van het
foto-project door hen zijn gemaakt.
Mogelijk een kennismaking met een nieuwe 
generatie kunstenaars? 

Ik feliciteer de Stichting Vechtdalkunsten met de 
route die zij voor ons hebben uitgezet en wens u 
veel plezier bij het bezoeken van onze kunstenaars 
en hun werk. 

Hans Vroomen
Burgemeester



Stichting Vechtdalkunsten wordt gesponsord door:



Nieuws over de Kunstroute:

In tegenstelling tot de vorige kunstroutes hebben 
we dit jaar twee nieuwe projecten toegevoegd, t.w.

Foto project
In de molen ‘de Lelie’ van Anton Wolters is er een 
expositie van foto’s gemaakt door leerlingen van het 
Vechtdalcollege. Dook van Gils heeft hieraan haar 
medewerking verleend. Er is een workshop fotogra-
feren door haar gegeven aan een aantal leerlingen 
die zich hiervoor hebben opgegeven. De Project-
groep Kunstroute heeft van alle inzendingen de 
mooiste uitgezocht en deze worden geëxposeerd in 
de molen. Met dank aan Anton Wolters die hiervoor 
ruimte beschikbaar heeft gesteld.

Kunst-Wissel-Project
Ook nieuw tijdens deze kunstroute is het 
Kunst-Wissel-Project. In het kort gezegd betekent 
dit een soort “ruilbod”. Bijvoorbeeld een aanbod 
van een korte vakantie, in ruil voor een beeld. Of het 
opknappen en herinrichten van een tuin in ruil voor  
een schilderij. Alles is mogelijk. Verdere informatie 
is te krijgen op de locaties waar tevens een memo 
aawezig is hoe dit in zijn werk gaat.

Deze brochure is ook digitaal beschikbaar via een 
link op de website van Stichting Vechtdalkunsten 
onder Kunstroute, www.vechtdalkunsten.nl  
Wij wensen allen heel veel kunst en kijk plezier!

Projectgroep Kunstroute
Kina Prins, 06-39249696
Joke Veen, 06-38961440
Thea Jitta, 06-12425570



Tom Lucassen  -  BeeldenKunst onder de Wieken
kunstpunt

1Konijnenbeltsmolen ‘Kunst onder de Wieken’ 
Zwolseweg 5, Ommen  

Elke zomer in de maanden juni, juli & augustus is er 
een expositie te zien in de Konijnenbeltsmolen.
Deze expo is opgenomen in de kunstroute van 
Ommen. Bestaande uit vaste en gastexposanten. 
Zodat het aanbod steeds verschillend is.
www.konijnenbeltsmolen.nl 

Exposanten dit jaar zijn:

Martha Frets, keramiek

Tally van Oosterum, schilderijen

Harma Cellarius, keramiek, brons

Betty Stokvisch, schilderijen

Lyda Boekholt, schilderijen



Op landgoed de Stekkenkamp liggen het dagcentrum 
‘De Stekkenkamp’, het Vechtgenotenhuis en Pro Elan.
Het dagcentrum biedt activiteiten en behandeling 
aan volwassenen onder de 65 jaar met geheugen-
problemen. Dit jaar combineert de Stekkenkamp de 
open dag met deelname aan de kunstroute. Ook het 
Vechtgenotenhuis opent dan haar deuren.
Er zijn kunstwerken te zien die cliënten gemaakt 
hebben. 

Pro Elan, verscholen tussen bos en weide, biedt de 
mogelijkheid tot vergaderen en het aanbieden van 
workshops. Pro Elan is verdeeld in verschillende 
ruimtes die allemaal uitkomen op de grote leefkeuken 
met een stamtafel waaraan vergaderd en geluncht 
kan worden. Natuurbeleving staat hier centraal.

kunstpunt

Dagcentrum ‘de Stekkenkamp’
Beerzerweg 5b, Ommen

Dagcentrum de Stekkenkamp
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Thea Josephus Jitta
Haar hele leven is zij al gefascineerd door lijnen en 
vormen. Al van jongs af aan heeft zij zich met allerlei 
kunstuitingen bezig gehouden. Haar opa was (kunst)
schilder/keramist en stimuleerde dit. De laatste 20 
jaar houdt zij zich met name bezig met het werken 
in steen. Albast, speksteen en serpentijn in al hun ui-
tingsvormen zijn haar favorieten.

www.facebook.com/ateliertheajitta

Thea Josephus Jitta

Batterinkweg 7, Ommen
3
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Sytske Nijland
Sytske Nijland was van jongs af aan geboeid door 
natuur, spiritualiteit, kunst, klank, kleur & vorm. Als 
Tekentaaldocent geeft zij v.a. 1990 vele soorten cur-
sussen & workshops. Zelf werkt ze met verschillende 
materialen & technieken. Atelier ‘Werdandit’,
Stationsweg 11 Ommen 0529-466183

www.sytskenijland.com

www.facebook.com/CreatieveBewustwording 

www.facebook.com/sytske.nijland

Sytske Nijland 

Batterinkweg 7, Ommen
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Bard Peskens Keramiek
De inspiratie voor zijn keramiek, vindt hij in de stedelijke 
architectuur en in dorpen in binnen en buitenland of 
gewoon in de natuur. De met  kleiplaten  gemaakte 
beeld composities  creëren een nieuw  beeld,
een nieuw stadsdeel met een eigen karakter waarin 
veel is te zien.  

bard@bardzo.nl

Bard Peskens Keramiek

Batterinkweg 7, Ommen

kunstpunt
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Annemarie Leebeek
Van natuurlijke materialen maakt Annemarie werk 
voor aan de muur, om de hals of in de vrije ruimte. Zij 
houdt erg van mooie vormen, eenvoud, en natuur in
haar enorme diversiteit en patronen. Een werk ma-
ken is voor haar scheppen, plezier en verwondering. 
Elke keer is zij weer benieuwd wat er ontstaat uit dit 
proces van onderzoeken en spelen.

www.annemarieleebeek.nl   
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Annemarie Leebeek

Batterinkweg 7, Ommen



kunstpuntBezoekers Centrum Ommen 

Bezoekers Centrum Ommen,
Hammerweg 59a, Ommen
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Bezoekers Centrum Ommen
U bent van harte welkom in het Bezoekers Centrum 
Ommen bij de Besthmenermolen.
Het Bezoekers Centrum doet dienst als verlengstuk 
van de website www.natuurlijkommen.nl. 
U vindt hier informatie over Ommen en het Vechtdal. 
Een team enthousiaste vrijwilligers organiseren acti-
viteiten voor inwoners en toeristen.

Bezoekers Centrum Ommen,
Hammerweg 59a, Ommen

Rieta van Capelle

Rieta van Capelle
Gefascineerd door expressie en emotie van mens 
en dier, tekent of schildert Rieta graag een levendige 
weergave van hun uitstraling.
Vaak werkt zij met grafiet, houtskool en Siberisch krijt 
of schildert ze met acryl. Zo ontstaat in haar werk 
de spiegel van de ziel. Kom eens kijken en stap in de 
beleving van eenvoud met een snufje magie.  

www.tekenatelier-rietavancapelle.nl

kunstpunt
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Janny de Groot
Janny schildert met acrylverf, soms maakt zij 
inkt-houtskool collages. Zij schildert vanuit haar ge-
voel, van daaruit wordt het schilderij geboren.
Die ontdekking vindt zij het mooist.
Schilderen is voor Janny:
‘Een gesprek met mijzelf‘

www.jannydegroot.nl

4Bezoekers Centrum Ommen,
Hammerweg 59a, Ommen

Janny de Groot

Claire Poutsma
Na jaren als ontwerper te hebben gewerkt, kreeg 
Claire de kans een studie te gaan volgen. In 2013 
studeerde zij af aan de Klassieke Academie Gronin-
gen en verhuisde naar Ommen. Hier is zij deze heer-
lijke omgeving gaan schilderen. De sfeer in het land-
schap is daarbij belangrijk. Ook maakt zij regelmatig 
portret in opdracht, en geeft ze nu zelf workshops en 
lessen aan beginners en gevorderden. Kom gerust 
eens mee schilderen; gezellig binnen of buiten, een 
portret of landschap in materiaal naar keuze. 

www.clairepoutsma.nl

clairepoutsma@planet.nl

Claire Poutsma 

5
Wolfskuil 16, Ommen
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Leendert Pieter Stodel
Leendert Pieter Stodel (69 jaar) is woonachtig in 
Vroomshoop en hij schildert en tekent sinds 1989.
Hij heeft een grenzeloze fantasie dat zie je aan zijn 
etsen en schilderijen. Zijn inspiratie haalt hij uit diver-
se bronnen der kunst en leven. Meestal maakt hij re-
alistisch werk. Hij noemt zich autodidact en is soms 
eigenwijs. Hij vind ook dat een kunstenaar soms ei-
genwijs moet zijn om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Hij 
heeft zijn ontwikkeling in de kunst ook meegekregen 
van collega kunstenaars en daar veel van geleerd. 
Tegenwoordig werkt en leert hij bij 
een kunstenares in Ommen. Hij heeft 
zijn werk op diverse tentoonstellingen 
laten zien. Er hangen tekeningen in 
het kamerrestaurant in Den Ham.
stodel@outlook.com

Leendert Pieter Stodel 

Wolfskuil 16, Ommen
5

Afke van Halen
Afke maakt beelden van hout, klei, cement of brons. 
Zij maakt houten beelden naar de natuur. De beel-
den van klei/brons/cement zijn realistisch, vaak naar 
model gemaakt.

www.afkevanhalen.nl

Wolfskuil 16, Ommen

Afke van Halen
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Joke van Eck
Joke houdt zich het liefst bezig met wat zij noemt: 
‘spelen met kleuren’. Nadat zij, vele jaren geleden, 
steeds weer opnieuw geraakt werd door mooie 
kleuren ontstond het verlangen er iets mee te gaan 
doen. Door middel van uitproberen, cursussen vol-
gen en nog meer uitproberen, waarbij zij diverse 
technieken ontdekte, blijft zij ‘spelen met kleuren’. 
Met soms verrassende resultaten.

www.atelierjoveck.nl

Wolfkuilstraat 23, Ommen
6

Joke van Eck 

Carla Luik
‘Ik kan mij niets heerlijkers bedenken dan in de weer te 
zijn met kwast, penseel, verf, water, potlood, houtskool 
enz.’. Carla is van jongs af aan bezig geweest om zich-
zelf daarin te ontwikkelen. Twee academische oplei-
dingen hebben haar een goede start gegeven. Diplo-
ma’s oké, maar dan…. Gaandeweg verandert de toets 
en de onderwerpen alhoewel een idyllisch plaatje haar 
nog steeds enthousiast kan maken. De aquarellen zijn 
dán weer verstild, dán weer uitbundig al naar gelang 
haar gemoedstoestand van het 
moment. Carla’s werken zijn op 
diverse plaatsen in Nederland en 
daarbuiten te zien geweest.

www.carlaluik.nl

Carla Luik

6
Wolfkuilstraat 3, Ommen
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Wil de Brabander
“Van glas”
Materiaal dat mij uitdaagt om te snijden, breken 
en smelten, op zoek naar  haar eigenschappen. De 
kwetsbaarheid, de hardheid, maar ook naar  kracht 
naar strakke of juist gebroken lijnen. Naar de samen-
hang met licht en schaduw. Naar oneindig veel fa-
cetten in vorm en kleur.

www.de-reiskamer.nl

Wil de Brabander 

6
Wolfkuilstraat 3, Ommen

Ingeborg van Breugel

Wolfkuilstraat 3, Ommen

kunstpunt
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Ingeborg van Breugel
De inspiratie voor het schilder- en tekenwerk van 
Ingeborg ligt in de nabije werkelijkheid, in een dicht-
regel, een herinnering of een associatie. Tijdens het 
werken verandert de uitbeelding in (semi)-abstract. 
Laag over laag, gemengde techniek, van zwart-wit 
tot kleurrijk: beeldtaal.

www.ingeborgvanbreugel.nl 
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Alexandra Veneman
kunstpunt
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Hammerweg 9, Ommen

Alexandra Veneman
Welkom bij “De Tweede Kamer”, werkplaats van Al-
exandra & Herman Veneman, en in de bijbehorende 
tuin waar onder andere het eigen gemaakte kera-
miek  tentoongesteld wordt.
In 2019 werken zij met het thema “Ketz & Dokz” wat 
de keramiek betreft. Naast metaal-
bewerking , en indien nog aanwezig,  
zijn er ook brons en glasobjecten te 
bezichtigen. Laat u verrassen door 
de diversiteit, ook mede mogelijk 
gemaakt door een aantal 
gastexposanten.

www.keramiekalexandraveneman.nl

Tineke Langbroek
‘Creativiteit is mijn leven,  is thuis komen bij mijzelf.’
Na vele studies, opleidingen en lessen op het gebied 
van schilderkunst, keramiek, glaskunst etc. moest Ti-
neke op een gegeven moment een keuze maken.  Al-
les vond ze leuk, maar alles kan niet. Naast het schilde-
ren is zij zich in 2007 gaan verdiepen in het Glasfusen. 
Dat is een van haar grote passies geworden. Van 
figuratief tot abstract, geïnspireerd door de natuur 
en wat het leven biedt. Tineke exposeert regelmatig. 
Zij geeft workshops in haar atelier, persoonlijke bege-
leiding vindt zij daarbij heel belangrijk
Atelier Tineke Langbroek

www.tinekelangbroek.nl

email: info@tinekelangbroek.nl

Tineke Langbroek

Hammerweg 9, Ommen

kunstpunt
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Ria van Heiningen 
Ria van Heiningen maakt unieke ambachtelijke glas-
sieraden. Deze glassieraden worden gemaakt door-
middel van een glasbrander of door glasfusing.
Door te experimenteren met diverse kleuren en het 
mixen van technieken, komen er mooie kleurschake-
ringen tevoorschijn.  
Met passie maakt Ria prachtige 
glassieraden en geeft ze workshops 
hierin.
Ria is alleen zondag aanwezig. 

www.glaskralenzwolle.nl

Ria van Heiningen

Hammerweg 9, Ommen
7

Johanna Schokkenbroek
Ongeveer acht jaar geleden heeft zij het schilderen 
weer opgepakt. Soms is het werk ingetogen en soms 
kleurrijk. Bij de schildersgroep van Atelier I’M van In-
grid Mertens heeft zij de gemengde technieken ont-
dekt. Deze mixed media past zij momenteel veel toe 
in haar werk. Af en toe volgt zij ook een workshop om 
zich nieuwe technieken eigen te maken.

www.johanna-art.nl

Johanna Schokkenbroek

Hammerweg 9, Ommen
7
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Azat Malikov
Expositie van de schilderijen uit diverse periodes en 
thema’s van recente creatieve jaren. Zijn kunstzin-
nig beeld van de wereld is gevuld met landschappen, 
bloemen, mensen en steden. Meest gebruikte vrije 
techniek is olieverf op doek met een paletmes.

www.facebook.com/malikov.azat

Burggraven 1, Ommen
8

Azat Malikov 

Roel Kop
Sinds 2011 schildert Roel intensief en gepassioneerd 
hoofdzakelijk in acryl. Het programma ‘Sterren op 
het doek’ inspireerde hem om portretten te gaan 
schilderen. De zoektocht naar de herkenbaarheid 
van het gezicht op een schilderij maakte dat hij ver-
knocht raakte aan het schilderen van portretten. 
Portretten van beroemdheden, artiesten, kennissen 
of kinderen daarvan, deze laatste vaak in opdracht.

www.roelkop.nl

Burggraven 1, Ommen

Roel Kop
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1. Kunst onder de Wieken,

 Zwolseweg 5, Ommen

2. Dagcentrum ‘de Stekkenkamp’,

 Beerzerweg 5b, Ommen

3. Thea Jitta, Batterinkweg 7, Ommen

4. Bezoekers Centrum Ommen,

 Hammerweg 59A, Ommen

5. Clair Poutsma, Wolfskuil 16, Ommen

6. Joke van Eck, Wolfskuilstraat 23, Ommen

7. Alexandra Veneman, Hammerweg 9, Ommen

8. Azat Malikov, Burggraven 1, Ommen

9. Galerie Tom Lucassen, Julianastraat 10, Ommen

10. Molen de Lelie, Anton Wolters, Molenpad 7, Ommen

11. Jeroen Bijl, Doevelsteeg 2, Ommen

12. Yvon Oosterlaar, Jan Tooropstraat 52, Ommen

13. Monique Meijer, Maatschappijwijk 4, Witharen

14. Job van Splunter, Witharenweg 14, Witharen

15. Galerie/beeldentuin Thea Dijkema,

 Witharenweg 24, Witharen

16. Landgoed “den Woesten Heide”, Floris Koopman, 

 Ouden Woestendijk 1, Ommen

Kunstpunten
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Tom Lucassen
Beelden uit steen
Ruimte en driedimensionale vormen hebben Tom 
altijd geboeid. Daarnaast triggeren weerbarstig-
heid en onverzettelijkheid hem. Dat vind je terug in 
de beeldhouwwerken van deze internationaal expo-
serende beeldhouwer. Zijn 
beelden zijn zowel abstract 
als figuratief. Meestal werkt 
hij in projecten zoals: kop-
stukken, cirkels, windgoden 
en druppelcomposities.
www.tomlucassen.nl

In de galerie en buiten in de tuin exposeren ook:

Galerie Tom Lucassen

Julianastraat 10, Ommen
9

Linda van Huffelen, glas
www.glasuniek.nl

Winny Lenderink , schilderijen
www.winnylenderink.nl

Sara van Roon, brons
www.saravanroon.nl

Herbert Immer Willems, schilderijen
www.freewebs.com

Anneke Dijkhuis, schilderijen
www.glaaz.nl
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 Witharenweg 24, Witharen

16. Landgoed “den Woesten Heide”, Floris Koopman, 

 Ouden Woestendijk 1, Ommen
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Molen de Lelie
In 1970 is de molen overgenomen door de gemeente 
Ommen die hem in zijn geheel restaureerde.

Sinds 1983 wordt de molen gebruikt door Anton 
Wolters die de molen beroepsmatig gebruikt voor 
het malen voor bakkers, reformen en particulieren.
Tevens is er een biologische natuurvoedingswinkel 
gevestigd. Er is een groot aanbod van groente en 
fruit, wat elke week varieert.

Binnen het assortiment vind je ook diverse soorten 
zuivelproducten. Ook is er een aanbod van diverse 
soorten kazen, o.a. boerenkazen, verschillende krui-
denkazen, geitenkaas en schapenkaas.

Tevens is er een huismerk van witte en rode wijn.

10Molen ‘de Lelie’,
Molenpad 7, Ommen    

Molen ‘de Lelie’ 
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Foto expositie gemaakt door leerlingen
van het Vechtdal College
Tijdens de kunstroute is in de molen een expositie 
ruimte ingericht met foto’s die gemaakt zijn door di-
verse leerlingen van het Vechtdal College.
De leerlingen hebben een workshop gehad van foto-
graaf Dook van Gils.
Hierin heeft zij de leerlingen bepaalde kneepjes van 
het vak bijgebracht.
Zij heeft ze laten zien hoe je van een bepaald on-
derwerp een foto kunt maken en hoe dat zelfde on-
derwerp net iets mooier in beeld kunt brengen, door 
alleen je camera iets anders te houden.
De leerlingen kregen  de opdracht om diverse foto’s 
te maken met als onderwerp  “Natuur in het Vecht-
dal”. 

Foto-Wedstrijd
Van de tentoongestelde foto’s kunnen de bezoekers 
via een formulier stemmen welke zij de mooiste foto 
vinden. De  leerling van de winnende foto krijgt van 
de Stichting Vechtdalkunsten een cadeaubon aan-
geboden.

Molen ‘de Lelie’ 

Molen ‘de Lelie’,
Molenpad 7, Ommen

10



kunstpunt

kunstpunt

Hester Jans
De aquarellen van Hester worden zo realistisch mo-
gelijk geschilderd.
Laag over laag worden de werken opgebouwd, zoals 
in de 17e- en 18e eeuw gebruikelijk was. Daarnaast 
tekent Hester portretten in grafiet of conté.

www.hesterjansmolenberg.nl

Doevelsteeg 2, Ommen    

Hester Jans

11

Jeroen Bijl
In de mooie omgeving van Arriën schildert Jeroen 
Bijl een breed scala aan onderwerpen: landschap-
pen, paarden, koeien en mensen. Aquarel is zijn pas-
sie maar etsen en acryl werk maakt hij ook met veel 
plezier.
Op deze locatie worden in het voor- en najaar cur-
sussen aquarel/tekenen gegeven.

www.achterech.nl

Jeroen Bijl

Doevelsteeg 2, Ommen    
11
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Yvon Oosterlaar-Roetman
Begonnen met acryl op linnen. Figuratieve schilderij-
en. In een zoektocht naar bredere expressie kruisten 
steen en klei haar pad. Tijdens deze kunstroute wil 
Yvon vooral  keramisch werk laten zien. Objecten, ge-
baseerd op die ene, voor al haar werk kenmerkende 
inspiratiebron: de menselijke emotie. Want inspiratie 
ligt verborgen in de emotie van alledag…..

yvonoosterlaar@outlook.com

Yvon Oosterlaar-Roetman

Jan Tooropstraat 52, Ommen    
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Joke Bronsvoort 
Joke houdt zich al jaren bezig met het maken van 
keramiek. Nadat zij cursussen gevolgd heeft bij Thea 
Dijkema in Witharen en Alexandra Venema, heeft zij 
sinds enkele jaren les van Joke Dekker uit Dedems-
vaart. Haar werk bestaat hoofdzakelijk uit figuratieve 
beeldjes, mens en dier zijn favoriete onderwerpen. 
Het meeste werk is raku gestookt, waardoor onge-
glazuurde delen zwart worden .

jokebronsvoort@ziggo.nl

Joke Bronsvoort 

Doevelsteeg 2, Ommen
11
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Luuk Vogelzang
Een schilderij wat je een poos terug gemaakt hebt 
kijkt je aan, en zegt dan niet zo luid maar wel duidelijk 
hoorbaar: “ik ben nog niet klaar”.
Bij sommigen betwist Luuk dat, want hij is de maker, 
maar bij deze heeft hij toch het penceel weer op-
genomen. Dus zo af en toe heeft het schilderij gelijk. 
Luuk hoopt maar dat ze nu te-
vreden is met zichzelf, ze is wel 
heel bijzonder met twee data 
op het doek.

www.luukvogelzang.nl

Luuk Vogelzang

Jan Tooropstraat 52, Ommen    
12

Rick Nijmeijer
kunstpunt
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Rick Nijmeijer
Rick is goud en zilversmid. Hij maakt op een ambach-
telijke manier sieraden en kunstvoorwerpen. De af-
gelopen 2 jaar is hij werkzaam geweest in het Zilver-
museum in Schoonhoven. Nu is hij werkzaam vanuit 
Heino en komt voor het eerst meedoen met de kunst- 
route in Ommen. 

ricknijmeijer@hotmail.com
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Monique Meijer
Monique Meijer maakt figuratieve en abstracte beel-
den van klei. Inspiratie haalt zij uit de omringende na-
tuur van het Vecht- en Reestdal. De expositieruimte 
bevindt zich in het voormalige “bakhuisje”. Ook geeft 
zij samen met Annemieke Volkering (Atelier Madeby-
Miek) workshops servies decoreren, zowel thuis als 
op locatie. Tijdens de kunstroute staat het hele erf 
rond de boerderij in het teken van 
kunst. U bent van harte welkom!
De koffie/thee staat klaar!
Facebook:

Keramiek Atelier de Engel

www.binnenwerk.com/atelierde-engel

Keramiek Atelier de Engel, Maatschappijwijk 4

12kunstpunt
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Monique Meijer

Annemieke Volkering
kunstpunt
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Annemieke Volkering
Annemiek werkt al jaren met keramiek. Het begon 
zo’n 25 jaar geleden met een cursus bij de plaatse-
lijke keramiste. Een aantal jaren daarna is zij de ke-
ramiekopleiding aan de SBB in Gouda gaan doen en 
inmiddels heeft zij steeds meer haar eigen stijl ge-
vonden. Het werk is kleurrijk, strak met soms kitsche 
details. Annemieke werkt hoofdzakelijk met gietklei in 
eigen gemaakt mallen. En werkt graag in series.
Daarnaast geeft zij workshops in het decoreren van 
servies met keramische transfers.

www.annemiekevolkering.nl
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Job van Splunter
Job heeft altijd wel regelmatig geschilderd, vooral 
om hiermee spirituele concepten te verwoorden. 
Sinds 2009 volgt hij schilderlessen over de stijlen en 
technieken van de 20e eeuw. Sindsdien is de nadruk 
op betekenis van het beeld zich aan het verschuiven 
naar de beleving van het beeld. Verder nodigt het 
ambacht uit om nieuwe technieken en stijlen uit te 
proberen.

info@jobvansplunter.nl

Job van Splunter 

Witharenweg 14, Witharen

Danielle Tesselaar
Danielle heeft het Grafisch Lyceum gevolgd en zich 
verder ontwikkeld tot veelzijdig kunstenaar op di-
verse gebieden en technieken. Sinds zo’n zeven jaar 
woont ze op de boerderij waar ze de dieren en kunst 
samenbrengt. Ze geeft workshops in o.a. schilderen, 
met hooi en met was, vaak in combinatie met voor-
lichting over de boerderij zelf.

www.danielletesselaar.nl

Danielle Tesselaar

Keramiek Atelier de Engel, Maatschappijwijk 4
13
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Tonnie Spruijt
Meestal in abstracte vorm probeert zij met zo wei-
nig mogelijk afbeelding zoveel mogelijk uit te drukken. 
Een indruk van ruimte is daarbij belangrijk. De gang 
van het bestaan, de geheimzinnigheid daarvan en 
haar verwondering daarover is eveneens een thema 
dat zij tot uitdrukking probeert te brengen in haar 
schilderijen.

www.tonniespruijtkroes.nl

Tonnie Spruijt

Witharenweg 14, Witharen
14

Janny Scheerhoorn 
Keramiek
‘Het uitvoeren van een handeling is onderdeel van 
mijn zelfportret’
Het is voor Janny een uitdaging om plastisch ma-
teriaal te gebruiken voor een beeld wat niet voor 
de hand ligt. Het boeit haar om te ervaren hoe een 
omgeving invloed heeft op de kracht en de vorm van 
een project, en omgekeerd. Dynamiek en speelsheid 
past zij graag toe. De meeste keramiek wordt biscuit 
gestookt, daarna krijgt het object een behandeling 
met sulfaten, of raku glazuur. De 
volgende stap is pitfire, of raku 
stook.

www.jannyscheerhoorn-beeldendwerk.nl

Janny Scheerhoorn

Witharenweg 14, Witharen
14
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Galerie & Beeldentuin Witharen 
Eigenaren Louis van Vilsteren en Thea Dijkema zijn 
beide kunstenaars. Waar voor Louis het 
materiaal hout de ultieme uitdaging is, 
gaat het bij Thea om de klei. Daarnaast 
werk van 12 andere kunstenaars:  glas, 
cortenstaal, steen, keramiek, schilderijen. 
Extra: Ton Scheerhoorn geeft dit week-
end uitleg bij zijn beelden van RVS.  

Open: Mei t/m sept.
op do. t/m zo. van 11 - 17u.
Tuin 1,5 ha./gratis entree/
koffie/thee/appeltaart.  
0523-676272

www.atelierwitharen.nl

Atelier Witharen

Witharenweg 24, Witharen   
15

Gastexposanten in 2019:

Ties Mulder, Hengelo,
steen

Ton Scheerhoorn, Gramsbergen,
rvs

Lettie Gerber, Grollo,
steen

Christa Versluijs, Bergen,
keramiek
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Eveline Bekkering, Gramsbergen,
keramiek

Karin Lesuis, Exloo,
cortenstaal 

Jan Flieman, Ugchelen,
beelden uit bielzen

Marion van der Schelde,
Rotterdam, div. materialen

Glaswark;
Monique Nijmeijer, Wierden

& Evelien Limbeek, Zenderen,
glas/rvs

Harma Wierbos, Alteveer,
glas

Corrie Kaas, Broek op Langendijk,
steen

kunstpunt
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Viviane Rose 
conceptueel/performance/woord kunstenaar

‘What we wear’
Conceptuele kunst, 2019
Serie van eigen gedragen kleding met een verhaal. 
Het verleden een nieuw leven geven op doek, een 
plek geven in het nu. Viviane Rose maakt zowel poë-
tisch persoonlijke als meer confronterende/protest 
kunst. Ze treedt ook op als dichter en organiseert 
Dichtmiddag Ommen. Om 12:00 en om 16:00 (beide 
dagen) draagt Viviane 
Rose enkele van haar 
gedichten voor. 

vivianerose@gmail.com

Floris Koopman
Op een unieke locatie in het Vechtdal exposeert 
Floris Koopman zijn foto’s. Door het leven gegrepen, 
presenteert hij het thema ‘ontwaken’. Met zachte 
hand moedigt hij aan om met eigen ogen te zien wat 
hij ziet. Surrealistische en krachtige conceptuele fo-
to’s leiden langs een landschap van verbeelding. Is 
het een droom of rauwe werkelijkheid? En waar leidt 
het naartoe? 

Voor kinderen vanaf
3 jaar verzorgt Tante 
Matroes knutselactivi-
teiten.

www.floriskoopman.com

Floris Koopman

Landgoed ‘den Woeste Heide’,
Oude Woestendijk 1, 

Landgoed ‘den Woeste Heide’,
Oude Woestendijk 1, 
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Babette Duinkerken
kunstpunt
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Babette Duinkerken 
Babette schildert en tekent. Meestal combineert 
ze verschillende materialen en technieken. Voor 
haar is het proces van maken belangrijker dan het 
eindresultaat, je zou het een reis naar het dieper 
gelegen ‘zelf’ kunnen noemen. Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden is hier van toepassing. Een 
beeldend werk zegt vaak meer 
over de maker dan je in eerste 
instantie door hebt. Door het 
beeldend te kunnen uiten voelt 
ze zich een heler mens. Ze gunt 
iedereen deze ervaring, vandaar 
haar Tekenpraktijk BabettesArt.
www.babettesart.nl 

OMMEN

Bekijk de agenda op

FESTIVALOPDEVECHT.NL

22-23-24
AUGUSTUS



Aanmelding als vriend
Stichting Vechtdalkunsten

p/a Waterhoen 4

7731 LK  Ommen

Ondergetekende meldt zich aan als vriend van 
Stichting Vechtdalkunsten. Hiermee wil hij/zij 
Stichting Vechtdalkunsten steunen bij het promoten, 
stimuleren, vernieuwen van kunstuitingen en 
kunstevenementen in het Vechtdal,
in de breedste zin van het woord.
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt € ………..,-
(minimaal € 15,00)
De penningmeester stuurt u een rekening.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Mailadres:

Telefoonnummer:

 Ik wil wel/niet de elektronische nieuwsbrief met 
informatie over de activiteiten ontvangen. 

Datum:

Handtekening:





24 & 25

AUGUSTUS

2019

www.vechtdalkunsten.nl

KUNSTROUTE IN EN OM OMMEN


