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nog nooit eerder hebt
ervaren en laat je
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Gé Berns
Gastdeelnemer bij Monique Vos

Monique Vos
Olieverfschilderijen Rembrandtstijl
Annabellastraat 6
6515 CH | NIJMEGEN

Nog niet zo lang geleden heb ik een masterclass van Paul van Ernich
mogen volgen en hij heeft mij geleerd op paneel te schilderen en mij
zo geïnspireerd. Ik overtref mijzelf.
Af en toe schilder ik totaal wat anders of teken ik, want Rembrandstijl
vereist veel nauwkeurigheid, veel tijd en veel geduld.

Bronse beelden karikaturen, oude Griekse architectuur, stalen gezichten en
schedelvervormingen uit o.a. Egypte en Maya- en Inca cultuur.
Beelden kijken op: instagram onder betuwart en art overbetuwe onder Ge
Berns

Annabellastraat 14
6515 CH NIJMEGEN

Yvonne Bussche
Thema: Tussen Hemel en Aarde

In haar schilderijen
verwerkt Yvonne Bussche verschillende
collagetechnieken, schilder- en tekentechnieken
met elementen uit bladgoud.
Centraal in haar schilderijen staan thema’s die
hemel en aarde raken en
op een eigentijdse
manier over de diepere
betekenis en de zin van
het leven gaan.
Het bladgoud dat Yvonne in haar schilderijen verwerkt is goud van 24 karaat maar het is extreem
dun. Dit kostbare edelmetaal combineert zij met minder kostbare materialen zoals krantenpapier,
karton van verpakkingen of vloeipapier.
Hierdoor ontstaat een diepere gelaagdheid en betekenis in haar schilderijen die uitdaagt om
erover na te denken wat werkelijk van waarde is in het leven.

Pia Nederveen en Henk Neerings
Beelden van keramiek en fotografie

Wijnkersstraat 5
6515 CR NIJMEGEN

Van Pia Nederveen een tiental beelden van keramiek, geglazuurde
en ongeglazuurde objecten: vogels, mensfiguren en werken geïnspireerd op Italiaanse ruïnes.
Daarnaast is Henk Neerings al jaren bezig met fotografie.
Hiervan een serie Bijzondere portretten en landschapsfoto’s.
Tevens zijn er zelfgemaakte kaarten te koop.

Inge Jansen
Beelden, aquarellen en schilderijen

Ik schilder en
teken al mijn
hele leven.

Hans Garritsen
Schilderijen, litho’s, tekeningen en beelden.
Annabellastraat 35
6515CG Nijmegen

Vanuit een cultuur historische achtergrond werk ik momenteel aan het
thema “de Oudheid”. In mijn beelden probeer ik een verbinding te
leggen tussen het verleden en het heden. In mijn verbeelding komen
tijd en ruimte en cultuur samen waardoor de beelden hun eigenheid
krijgen. Zowel de prehistorische, Griekse en Egyptische invloeden vind
je terug in mijn werk.
Naast beelden maak ik ook schilderijen van aquarel en acryl, intuïtief
te werk ga. Website: www.ingejansen.nl

Disselstraat 5
6515 DB NIJMEGEN

Met beeldhouwen in steen ben
ik een achttal
jaren geleden
begonnen bij de
beeldhouwer
Fred Broekkamp
in Nijmegen.

Mijn werk is figuratief met een expressieve twist, zeg ik altijd: ik maak er
mijn eigen ding van. Ik houd van kleur en van olieverf. Thema’s zijn
landschappen en mensen. Ik laat mij de laatste tijd erg inspireren door
de Romantiek als kunststroming (Turner, Koekkoek, Friedrich e.a.) maar
maak ook zelf collages door foto’s in elkaar te vlechten. Maar ook
levensgrote modellen op papier maken vind ik leuk. Ik geef les in
tekenen en schilderen op de Opstap in Nijmegen-Oost.
Website: www.hansgarritsen.nl

Grote Boel 81,
6515 XA Nijmegen

Gré Zwols
gastdeelnemer bij Gertie
Aquarellen
In mijn aquarellen schilder ik
de natuur:

Grote Boel 81,
6515 XA Nijmegen

Gertie Boleij
Sieraden van recycle materialen
Sieraden van recycle materialen:
Expositie in de kantoorruimte van mijn praktijk
Nespresso cups zijn, in combinatie met glas en andere grondstoffen, verwerkt tot
kleurrijke sieraden zoals oorhangers, halsketting, armband of mobiel. De naam is Rangipoa dat betekent ‘kleurrijk’ in het Swahili. Deze sieraden maak ik samen met mijn zus
in Kenia.

landschappen maar ook bloemen en vogels.
Van zelfgemaakte foto’s of
andere afbeeldingen. Bij mooi
weer schilder ik ook graag
buiten.
Kleuren zijn voor mij belangrijk omdat ze de sfeer weergeven.

Marian Berntzen
Schilderijen

Jonagoldstraat 17
6515EM Nijmegen
Mail:
muzasworkshop@gmail.com

Zegelringstraat 37
6515GL Nijmegen
Ik schilder vaak wat
in het moment in me
opkomt. Dan zet ik
een eerste streek op
een leeg doek en
van daaruit bedenk
ik wat het gaat worden.
Soms haal ik ook
inspiratie uit iets
anders en schilder ik
dat grof of verfijnd
na.
Kom kijken en geef
er de betekenis aan
die je zelf wil.

Webshop op etsy

www.etsy.com/shop/MuzasworkshopNL?ref=search
shop_redirect

Als kind al was ik creatief en
knutselde ik veel. Uiteindelijk
heb ik er niet mijn beroep van
gemaakt maar werd een
psycholoog.
Ik maak graag mooie
woonacccessories waarbij ik
verschilende technieken
gebruik zoals patchwork,
haken, vlechten en schilderen.
Tevens vind ik het belangrijk
om te werken met zoveel
mogelijk gerecyclede materialen zoals papier, textiel en
wol.

Maya Melnyk
Schilderijen

Mareye Dupont
Keramiek, schilderijen

Fruitlaan 55
6515 CA NIJMEGEN
Lunakeramiek is
geboren vanuit
verlangen.

Margriet Monks
boeken, kaarten en olieverfschilderijen

Fruitlaan 64
6515 BS Nijmegen

Schilderijtjes, kleurrijke kaartjes en mijn zelf ontworpen prentenboek voor jong en oud
zullen in het kunstweekend te koop zijn. Ook ben ik van plan workshops te organiseren.
Intuïtief je eigen vogel(tje) schilderen met olieverf met de techniek van Margriet Monks.
Kom langs en informeer naar de mogelijkheden.
Website: margrietmonks.nl

Verlangen om me
verbonden te voelen
met wat ik doe, verlangen om te doen wat me
gelukkig maakt.

Als ik klei, word ik blij. Dan is er niets anders meer nodig. Dan voel ik me gelukkig.’
Ik maak dieren: vogels, boomklevertjes en andere niet bestaande oerbeestjes
die in mijn handen ontstaan.
Ik maak kommen waarin ik afbeeldingen druk van mooie, uit hout gesneden,
blockprintstempels, en schalen met daarin fragmenten uit teksten en gedichten.
Ik maak vooral dingen die ik mooi vind om naar te kijken en tegelijkertijd
raken in je hart. Website: www.lunakeramiek.nl

Jos Teunisse
Beelden

Park Tergouw
Sparrenlaan 61
6678 MB Oosterhout

Ik werk graag met Albast, Groene en Bruine Serpetein en Springstone.
Zelf heb ik iets met oude beschavingen, waarvan mijn beelden daar
aan bijdragen.

Volg de wegbewijzering.

Inspiratie doe ik mede op met rondreizen en vakanties, maar voorbeelden zoek ik op internet i.v.m details.
Het is leuk om iets te creëren uit een blok steen, waarvan ik soms ook
iets in zie wat dan tastbaar wordt.

Ben in jaar 2000 begonnen met schilderen met
een goede vriend.
We hadden weinig geld ,
dus schilderde op eigen
gemaakte doeken en
over tweedehandse
doeken.
We kochten de basis
kleuren van acrylverf en
mengde die op de kleur
die wij wilden. Verder
waren we creatief in
gebruiken van andere
materialen.
We creëerde gewoon
door te doen en ik vond
hier rust in. In mijn vriendenkring kreeg ik een
leuke feedback. En daar
hangt bij sommige ook
nog een Sonja aan de
muur. Ik ben gewoon
iemand die plezier in
schilderen heeft en dat
wil uitdragen.
De laatste tijd heb ik
weinig geschilderd en wil
dit weer gaan oppakken.
Mogelijk is dit dan begin
om mijn hobby weer te
gaan oppakken.

Sonja Heijkens
Gastdeelnemer bij Jos Teunisse

Humphrey R. Ottenhoff
olieverfschilderijen
Van Boetzelaertstraat 1A
6515JD Nijmegen
Tekenen, schilderen en muziek maken is mijn passie en ik ben autodidact. Mijn creatieve beroep
is grafisch vormgever en inmiddels al ruim met pensioen. Als vrijwilliger (evenals Hans Garritsen
die ook aan dit project meedoet) ben ik bij de redactie gekomen van wijkblad BEN er weer. Dat
was ook de aanleiding om deze kunstroute op initiatief van Monique te ondersteunen. Ik schilder
in verschillende stijlen abstract, figuratief en impressionistisch en hou van uitdagingen en vindt
mijn inspiratie in de natuur met landschappen, portretten, figuren en stadsgezichten.
Website: www.HottArt.nl

Vincent Berendsen
Gastdeelnemer bij Humphrey R.

Houtbewerking is bij Vincent meer dan een hobby. De vormgeving en keuze van
houtsoort geeft een speciaal karakter wat ieder beeld bijzonder maakt. Daarbij
komt de natuurlijke ruwe vorm van het blok hout die inspiratie geeft en soms stuurt
naar een bepaalde keuze in de uiteindelijke vorm van het beeld. Ook maakt hij
muziekinsturmenten zoals een gitaar en en een zgn. cajon een percussieinstrument geven een extra dimensie aan zijn passie voor houtbewerking.
De expositie bestaat uit diverse beelden.

Aquarel en olieverf

Asdonksestraat 5
6515 CC NIJMEGEN

Veel portretten met aquarel op papier en ook olieverf op
doek.
Wil wat meer in opdracht gaan doen, omdat Koen ook behoefte heeft aan die uitdaging.

SPONSORS

Koen Roordink

