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Tim van Schaik  12

Sinds 1967 uit ik mij op gebeurtenissen die op het moment spelen of mij 
interesseren in alle voorhanden zijnde materialen.
Industriële revolutie. Algoritmes en robotica maken bijna de dienst uit. 

Klatering 37b, 9411 XH Beilen
06-20689686 / 0593-760929 - timboektoe1953@gmail.com

Rien Broekhuijsen  16

Installaties, assemblages, collages.

Daar waar ‘waarheid’ staat kan je ook ‘wereld’ lezen.
Wat wij dachten dat de waarheid is, blijkt meer vloeibaar 
dan ik altijd had verondersteld. In mijn beelden zoek ik een 
nieuwe betekenis van oude, bekende beelden door ze zo te 
combineren dat er een nieuwe waarheid ontstaat.

rienbroekhuijsen@hotmail.com - www.rienbroekhuijsen.nl -  Atelier Rien Broekhuijsen -  Rien Broekhuijsen
Rien exposeert samen met Peter van Zwol in Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork.

Adje Martens  17

3d-kunst Daar gaat ze
 Op stap
 Waarheen?
 Ga met haar mee
 Ze brengt plezier

Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441 - www.adjemartens.info

Hielkje Brunsting  13

Ik maak keramiek waarbij ik draaien combineer met boetseren. 
Vazen, schalen en fantasiedieren worden geglazuurd in heldere 
kleuren om ze een vrolijke of humoristische uitstraling te geven.

Ik woon en werk in de Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.
06-27091201 - galerie@brunstingerhof.nl - www.brunstingerhof.nl

Co Raatjes-Dijkstra  13

Aquarellen, tekeningen en werken met gemengde technieken. 
Onderwerpen zijn dieren, portretten, landschappen, stillevens. 
Weergegeven in een vlot en direct handschrift. 
Ook werk in opdracht.

0593-526137 - jurcora@gmail.com
Te zien in Galerie Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.

Ellen Visser  14

De natuur is mijn grootste inspiratiebron die ik met passie overbreng 
op papier met water en pigment.

Atelier AquarEllen
Westeres 5, 9433 PJ Zwiggelte (ingang Zevenhoeksweg)
info@aquarellen-online.nl - www.aquarellen-online.nl

 Atelier AquarEllen; nl-nl.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/Atelier-AquarEllen-1428974884041441/
 Atelier AquarEllen; www.instagram.com/atelier_aquarellen/
 Atelier AquarEllen; nl.linkedin.com/in/atelier-aquarellen-v-4ba505147

Marijke Wessel  11

Ik werk met diverse materialen. Draad of verf, fi jn of grof, 
gedetailleerd of abstract, ieder werk komt voort uit de beleving van 
de natuur.

06-20763679
marijke.wessel@outlook.com - www.marijkewessel.nl
Mijn atelier is aan de Nijenkamp 27 in Drijber, 
maar ik exposeer dit jaar bij Ina Zeewuster, De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken

Peter van Zwol  16

Ik maak sculpturen, objecten, tekeningen en schilderijen die 
geïnspireerd zijn op geometrische vormen. Het is een lijnenspel van 
vorm, kleur en contrast.

Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork
06-17852029 - zwolpje@gmail.com - www.pvzwol.nl
Peter van Zwol en Rien Broekhuizen exposeren samen.

Jannie Slingerland  13

Autodidact beeldhouwster. 
De beelden die ik maak zijn van klei of van brons. De beelden hebben 
veel te maken met wat je in het leven kunt tegenkomen.
De wegvliegende duif is het symbool van loslaten en laten gaan.

Kalmoes 3, 9411 CP Beilen
0593-542664
info@slingerlandbeelden.nl - www.slingerlandbeelden.nl

Peter Bes  11

Ik maak objecten van steen, glas, hout.
Ook begeleid en stimuleer ik mensen met een verstandelijke 
beperking in het werken met steen en glas.

Lootenstraat 5, 9423 RL Hoogersmilde 
06-12717034 - peterbes@home.nl - www.glastro.com

Gerard Molenaar  15

Sinds 1970 maak ik in mijn atelier aan huis vooral functionele 
keramiek. Elk werkstuk is artistiek uniek en wordt voorzien 
van een zelf ontwikkeld glazuur. Ontwerp en glazuur worden 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Atelier: GEMo keramiek, Krommaat 16, 9431 MA Westerbork
0593-370607 - gamolenaar@hotmail.com - 

 gemokeramiek
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Kunst in 
Midden-Drenthe

26 professionele kunstenaars en autodidacten laten 
hun werk zien in hun ateliers en tijdens de centrale 

expositie in het Dorpshuis in Smilde.

17/18 september 
24/25 september
1/2 oktober 2022

ATELIERROUTEIna Zeewuster-Wesseling  11

Beeldhouwen is mijn passie. Tijdens het hakken en raspen 
ontstaat er een beeld. Tegenwoordig vaak in combinatie met 
andere materialen, zoals glas en metaal.

De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken
06-10404579 - ina@inazeewuster.nl - www.inazeewuster.nl

 beeldhouwkunst Ina Zeewuster -  Ina Zeewuster

Jos de Vink  10

Hot air engines.
Ontwerp en bouw van technische kinetische kunstobjecten in 
Victoriaanse stijl.

Boerheem 22, 9421 MA Bovensmilde
0592-414355 - gvink01@ziggo.nl - www.youtube.com/mdevink
Jos is gastexposant bij Hannie van der Gijp en René Kaiser:
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde

René Kaiser  10

Keramiek voor binnen en buiten.
Keramiek vol verhalen.

Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-29132452 - renekaiser50@gmail.com
www.renekaiser.nl

Hannie van der Gijp  10  
Bewegende lijnen.
Mijn werk bestaat uit een serie monotypes en papiermaché panelen. 
Kenmerkend voor beide is een beweeglijke lijnvoering en kleur.
Onderwerpen betreffen belangrijke gebeurtenissen in mijn dagelijkse 
leven.
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-25510725
hvdgijp51@gmail.com -  hanniegijp51



Els van der Glas  7

Beelden in Brons.
De drijfveer achter mijn werk is passie, die bepaalt mijn wil het 
uitgebeelde te doorgronden en te vervolmaken. Alhoewel ik realistisch 
werk, is de toets van mijn werk bijna intuïtief, waardoor de beelden 
beweging én kracht uitstralen.

Vanghout 21, 9422 MG Smilde
www.elsvanderglas.nl

De Kunst- en Cultuur4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om uw bezoek aan de atelierroute veilig en 
verantwoord te laten verlopen.

Bestuur KC4D: 
Henk Jan Huiting (voorz.), Gerard Molenaar (secr.), Rolien Ovinge (penm.), Roelanda Bonder, Peter van Zwol

Hier vindt u de ateliers en de kunstenaars:

Janneke Boer  9

Voornamelijk acryl, pastelkrijt en 
pastelpotloden.

Atelier (op zolder) open op afspraak. 
Kleine Veenbes 12, 9421 NJ Bovensmilde
06-52279675
jannekeboerluth@hotmail.com - www.jannekeboer.nl -  Janneke.boer.52
Janneke is gastexposant bij Roelanda Bonder, Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde

Marlon Thjong  3

Schilderijen en beelden. 
In mijn werk combineer ik deze twee aspecten; glitters en perfectie. 
Hierbij is paillet mijn (schilders)materiaal, door de schittering en in 
velen kleuren verkrijgbaar. 

Atelier Glitterator, Polakkenweg 1, 9422 BP Smilde 
06-30087144 

 Glitterator -  Glitterator

Greet Verschoor  5

Ik maak abstracte schilderijen en maak gebruik van tegellijm om 
reliëf te creëren.

Exposeert in eigen atelier: 
Dorpshuis, Beukenlaan 1A, 9422 JE Smilde
06-13643852 - gverschoor@ziggo.nl -  Fardu Art Smilde

Roelanda Bonder  8

Handgevormd en gedraaid werk. 
Mijn werk heeft vele kanten. Mijn grootste inspiratiebron 
is de natuur. Ik kijk graag naar natuurlijke lijnen en 
kleurschakeringen.

Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde
06-46014679
r.bonder@kpnmail.nl - www.gewoonroelanda.nl -  @gewoonroelanda

Herman van de Poll  2

Mijn geometrische composities ontstaan uit een vooraf bepaalde 
methode. Nauwkeurigheid is noodzaak! 
Ik maak gebruik van potloodlijnen, afplaktape, karton, acryl en 
olieverf.

Evert Hendriksweg 7, 9422 BN Smilde
06-51035010 - h.vd.poll@hetnet.nl - www.herman.exto.nl
www.artolive.nl/kunst/1278-herman-van-de-poll

Dinie van der Plaats  4

Zoals een schilder zijn schilderspalet gebruikt, gebruik ik textielpatronen 
en kleuren bij het maken van Artquilts, zoals u in ‘Somewhere’ kunt 
zien.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-15191719 - www.artquilt.nl -  https://nl-nl.facebook.com/people/
Dinie-van-der-Plaats/100014307633626/

Kijk voor het gehele programma en voor meer 
informatie over de kunstenaars op 
onze website

www.kunstcultuur4daagse.nl

Saber Mikael  1

Tijdens deze kunstroute Kunst en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe in 
september presenteer ik nieuwe objecten.
Deze objecten zijn gemaakt van resten van metaal en heb ik door 
lastechniek samengesteld met kunststof en magneten. Kleur is erop 
aangebracht met kunststof.

0516-430495 / 06-29384585
sabermikael@home.nl - www.sabermikael.com

Henk Rusman  4

Mijn vormonderzoek resulteert in geometrisch abstracte structuren 
die ik ruimtelijk verbeeld. 
‘Rotatie II’ is geïnspireerd op een rondgaande beweging.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-54211624 - www.henkrusman.nl -  henk.rusman.735

Anneke Verstegen  1

Tekeningen, schilderijen, assemblages en beelden. 
Foto: ‘Refl ectiehuisje’, een project van schrijver Jan Harbers en Anneke 
Verstegen; hun refl ectie op WAARDE.
Daarnaast staat kleur centraal in de expositie.

Veldhuizenweg 7, 9423 TB Hoogersmilde
06-25042215 - annekeverstegen1@gmail.com - www.annekeverstegen.nl 

 annekeverstegenkunstenares

Helma van de Water  6

Keramiek, gedraaide vormen.
Ik maak mijn werk op de draaischijf. 
De kenmerkende decoratie ontstaat vanuit een intuïtieve lijnvoering. 

Atelier in het Dorpshuis: Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde
06-44318270 - helmasmilde@hotmail.com- www.keramiekhw.nl

 helmavandewater

KUNST STOPT NOOIT
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ATELIERROUTE 2022
De Stichting Kunst- en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe 

viert dit jaar haar 20-jarig bestaan!

Naast de traditionele atelierroute, en de centrale expositie, is er 
een prachtig programma gemaakt. Met o.a. workshops, lezingen, 
een ruilbeurs, eat and meat-bijeenkomsten en toneelvoorstellingen 

op verschillende plekken in de gemeente Midden-Drenthe. 
Het programma start met workshops voor kinderen op 

7 september. Op 16 september om 20.00 uur wordt de atelierroute 
formeel geopend. De opening vindt plaats in het Dorpshuis in 

Smilde, waar ook de centrale expositie te bezichtigen is. 
Het programma loopt t/m zondag 2 oktober.

Dit jaar ontvangen 26 kunstenaars u graag om hun werk te laten 
zien en om hierover uitleg te geven. 

De centrale expositie en ateliers zijn in de weekenden van 17/18 en 
24/25 september en 1/2 oktober open van 11.00 tot 17.00 uur.

Let op! De atelierroute is verspreid over drie weekenden, 
maar elk afzonderlijk atelier is niet meer dan twee aansluitende 

weekenden open (aangegeven met onderstaande kleuren). 

17/18 en 24/25 september   24/25 september en 1/2 oktober

Het gehele programma is te vinden op onze vernieuwde website.
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Atelier in het Dorpshuis: Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde
06-44318270 - helmasmilde@hotmail.com- www.keramiekhw.nl

 helmavandewater

KUNST STOPT NOOIT

KUNST GEEF JE DOOR

ATELIERROUTE 2022
De Stichting Kunst- en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe 

viert dit jaar haar 20-jarig bestaan!

Naast de traditionele atelierroute, en de centrale expositie, is er 
een prachtig programma gemaakt. Met o.a. workshops, lezingen, 
een ruilbeurs, eat and meat-bijeenkomsten en toneelvoorstellingen 

op verschillende plekken in de gemeente Midden-Drenthe. 
Het programma start met workshops voor kinderen op 

7 september. Op 16 september om 20.00 uur wordt de atelierroute 
formeel geopend. De opening vindt plaats in het Dorpshuis in 

Smilde, waar ook de centrale expositie te bezichtigen is. 
Het programma loopt t/m zondag 2 oktober.

Dit jaar ontvangen 26 kunstenaars u graag om hun werk te laten 
zien en om hierover uitleg te geven. 

De centrale expositie en ateliers zijn in de weekenden van 17/18 en 
24/25 september en 1/2 oktober open van 11.00 tot 17.00 uur.

Let op! De atelierroute is verspreid over drie weekenden, 
maar elk afzonderlijk atelier is niet meer dan twee aansluitende 

weekenden open (aangegeven met onderstaande kleuren). 

17/18 en 24/25 september   24/25 september en 1/2 oktober

Het gehele programma is te vinden op onze vernieuwde website.
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Els van der Glas  7

Beelden in Brons.
De drijfveer achter mijn werk is passie, die bepaalt mijn wil het 
uitgebeelde te doorgronden en te vervolmaken. Alhoewel ik realistisch 
werk, is de toets van mijn werk bijna intuïtief, waardoor de beelden 
beweging én kracht uitstralen.

Vanghout 21, 9422 MG Smilde
www.elsvanderglas.nl

De Kunst- en Cultuur4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om uw bezoek aan de atelierroute veilig en 
verantwoord te laten verlopen.

Bestuur KC4D: 
Henk Jan Huiting (voorz.), Gerard Molenaar (secr.), Rolien Ovinge (penm.), Roelanda Bonder, Peter van Zwol

Hier vindt u de ateliers en de kunstenaars:

Janneke Boer  9

Voornamelijk acryl, pastelkrijt en 
pastelpotloden.

Atelier (op zolder) open op afspraak. 
Kleine Veenbes 12, 9421 NJ Bovensmilde
06-52279675
jannekeboerluth@hotmail.com - www.jannekeboer.nl -  Janneke.boer.52
Janneke is gastexposant bij Roelanda Bonder, Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde

Marlon Thjong  3

Schilderijen en beelden. 
In mijn werk combineer ik deze twee aspecten; glitters en perfectie. 
Hierbij is paillet mijn (schilders)materiaal, door de schittering en in 
velen kleuren verkrijgbaar. 

Atelier Glitterator, Polakkenweg 1, 9422 BP Smilde 
06-30087144 

 Glitterator -  Glitterator

Greet Verschoor  5

Ik maak abstracte schilderijen en maak gebruik van tegellijm om 
reliëf te creëren.

Exposeert in eigen atelier: 
Dorpshuis, Beukenlaan 1A, 9422 JE Smilde
06-13643852 - gverschoor@ziggo.nl -  Fardu Art Smilde

Roelanda Bonder  8

Handgevormd en gedraaid werk. 
Mijn werk heeft vele kanten. Mijn grootste inspiratiebron 
is de natuur. Ik kijk graag naar natuurlijke lijnen en 
kleurschakeringen.

Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde
06-46014679
r.bonder@kpnmail.nl - www.gewoonroelanda.nl -  @gewoonroelanda

Herman van de Poll  2

Mijn geometrische composities ontstaan uit een vooraf bepaalde 
methode. Nauwkeurigheid is noodzaak! 
Ik maak gebruik van potloodlijnen, afplaktape, karton, acryl en 
olieverf.

Evert Hendriksweg 7, 9422 BN Smilde
06-51035010 - h.vd.poll@hetnet.nl - www.herman.exto.nl
www.artolive.nl/kunst/1278-herman-van-de-poll

Dinie van der Plaats  4

Zoals een schilder zijn schilderspalet gebruikt, gebruik ik textielpatronen 
en kleuren bij het maken van Artquilts, zoals u in ‘Somewhere’ kunt 
zien.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-15191719 - www.artquilt.nl -  https://nl-nl.facebook.com/people/
Dinie-van-der-Plaats/100014307633626/

Kijk voor het gehele programma en voor meer 
informatie over de kunstenaars op 
onze website

www.kunstcultuur4daagse.nl

Saber Mikael  1

Tijdens deze kunstroute Kunst en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe in 
september presenteer ik nieuwe objecten.
Deze objecten zijn gemaakt van resten van metaal en heb ik door 
lastechniek samengesteld met kunststof en magneten. Kleur is erop 
aangebracht met kunststof.

0516-430495 / 06-29384585
sabermikael@home.nl - www.sabermikael.com

Henk Rusman  4

Mijn vormonderzoek resulteert in geometrisch abstracte structuren 
die ik ruimtelijk verbeeld. 
‘Rotatie II’ is geïnspireerd op een rondgaande beweging.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-54211624 - www.henkrusman.nl -  henk.rusman.735

Anneke Verstegen  1

Tekeningen, schilderijen, assemblages en beelden. 
Foto: ‘Refl ectiehuisje’, een project van schrijver Jan Harbers en Anneke 
Verstegen; hun refl ectie op WAARDE.
Daarnaast staat kleur centraal in de expositie.

Veldhuizenweg 7, 9423 TB Hoogersmilde
06-25042215 - annekeverstegen1@gmail.com - www.annekeverstegen.nl 

 annekeverstegenkunstenares
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De Stichting Kunst- en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe 

viert dit jaar haar 20-jarig bestaan!

Naast de traditionele atelierroute, en de centrale expositie, is er 
een prachtig programma gemaakt. Met o.a. workshops, lezingen, 
een ruilbeurs, eat and meat-bijeenkomsten en toneelvoorstellingen 

op verschillende plekken in de gemeente Midden-Drenthe. 
Het programma start met workshops voor kinderen op 

7 september. Op 16 september om 20.00 uur wordt de atelierroute 
formeel geopend. De opening vindt plaats in het Dorpshuis in 

Smilde, waar ook de centrale expositie te bezichtigen is. 
Het programma loopt t/m zondag 2 oktober.

Dit jaar ontvangen 26 kunstenaars u graag om hun werk te laten 
zien en om hierover uitleg te geven. 

De centrale expositie en ateliers zijn in de weekenden van 17/18 en 
24/25 september en 1/2 oktober open van 11.00 tot 17.00 uur.

Let op! De atelierroute is verspreid over drie weekenden, 
maar elk afzonderlijk atelier is niet meer dan twee aansluitende 

weekenden open (aangegeven met onderstaande kleuren). 

17/18 en 24/25 september   24/25 september en 1/2 oktober

Het gehele programma is te vinden op onze vernieuwde website.
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www.kunstcultuur4daagse.nl

Tim van Schaik  12

Sinds 1967 uit ik mij op gebeurtenissen die op het moment spelen of mij 
interesseren in alle voorhanden zijnde materialen.
Industriële revolutie. Algoritmes en robotica maken bijna de dienst uit. 

Klatering 37b, 9411 XH Beilen
06-20689686 / 0593-760929 - timboektoe1953@gmail.com

Rien Broekhuijsen  16

Installaties, assemblages, collages.

Daar waar ‘waarheid’ staat kan je ook ‘wereld’ lezen.
Wat wij dachten dat de waarheid is, blijkt meer vloeibaar 
dan ik altijd had verondersteld. In mijn beelden zoek ik een 
nieuwe betekenis van oude, bekende beelden door ze zo te 
combineren dat er een nieuwe waarheid ontstaat.

rienbroekhuijsen@hotmail.com - www.rienbroekhuijsen.nl -  Atelier Rien Broekhuijsen -  Rien Broekhuijsen
Rien exposeert samen met Peter van Zwol in Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork.

Adje Martens  17

3d-kunst Daar gaat ze
 Op stap
 Waarheen?
 Ga met haar mee
 Ze brengt plezier

Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441 - www.adjemartens.info

Hielkje Brunsting  13

Ik maak keramiek waarbij ik draaien combineer met boetseren. 
Vazen, schalen en fantasiedieren worden geglazuurd in heldere 
kleuren om ze een vrolijke of humoristische uitstraling te geven.

Ik woon en werk in de Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.
06-27091201 - galerie@brunstingerhof.nl - www.brunstingerhof.nl

Co Raatjes-Dijkstra  13

Aquarellen, tekeningen en werken met gemengde technieken. 
Onderwerpen zijn dieren, portretten, landschappen, stillevens. 
Weergegeven in een vlot en direct handschrift. 
Ook werk in opdracht.

0593-526137 - jurcora@gmail.com
Te zien in Galerie Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.

Ellen Visser  14

De natuur is mijn grootste inspiratiebron die ik met passie overbreng 
op papier met water en pigment.

Atelier AquarEllen
Westeres 5, 9433 PJ Zwiggelte (ingang Zevenhoeksweg)
info@aquarellen-online.nl - www.aquarellen-online.nl

 Atelier AquarEllen; nl-nl.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/Atelier-AquarEllen-1428974884041441/
 Atelier AquarEllen; www.instagram.com/atelier_aquarellen/
 Atelier AquarEllen; nl.linkedin.com/in/atelier-aquarellen-v-4ba505147

Marijke Wessel  11

Ik werk met diverse materialen. Draad of verf, fi jn of grof, 
gedetailleerd of abstract, ieder werk komt voort uit de beleving van 
de natuur.

06-20763679
marijke.wessel@outlook.com - www.marijkewessel.nl
Mijn atelier is aan de Nijenkamp 27 in Drijber, 
maar ik exposeer dit jaar bij Ina Zeewuster, De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken

Peter van Zwol  16

Ik maak sculpturen, objecten, tekeningen en schilderijen die 
geïnspireerd zijn op geometrische vormen. Het is een lijnenspel van 
vorm, kleur en contrast.

Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork
06-17852029 - zwolpje@gmail.com - www.pvzwol.nl
Peter van Zwol en Rien Broekhuizen exposeren samen.

Jannie Slingerland  13

Autodidact beeldhouwster. 
De beelden die ik maak zijn van klei of van brons. De beelden hebben 
veel te maken met wat je in het leven kunt tegenkomen.
De wegvliegende duif is het symbool van loslaten en laten gaan.

Kalmoes 3, 9411 CP Beilen
0593-542664
info@slingerlandbeelden.nl - www.slingerlandbeelden.nl

Peter Bes  11

Ik maak objecten van steen, glas, hout.
Ook begeleid en stimuleer ik mensen met een verstandelijke 
beperking in het werken met steen en glas.

Lootenstraat 5, 9423 RL Hoogersmilde 
06-12717034 - peterbes@home.nl - www.glastro.com

Gerard Molenaar  15

Sinds 1970 maak ik in mijn atelier aan huis vooral functionele 
keramiek. Elk werkstuk is artistiek uniek en wordt voorzien 
van een zelf ontwikkeld glazuur. Ontwerp en glazuur worden 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Atelier: GEMo keramiek, Krommaat 16, 9431 MA Westerbork
0593-370607 - gamolenaar@hotmail.com - 

 gemokeramiek

w w w . k u n s t c u l t u u r 4 d a a g s e . n l

Kunst in 
Midden-Drenthe

26 professionele kunstenaars en autodidacten laten 
hun werk zien in hun ateliers en tijdens de centrale 

expositie in het Dorpshuis in Smilde.

17/18 september 
24/25 september
1/2 oktober 2022

ATELIERROUTEIna Zeewuster-Wesseling  11

Beeldhouwen is mijn passie. Tijdens het hakken en raspen 
ontstaat er een beeld. Tegenwoordig vaak in combinatie met 
andere materialen, zoals glas en metaal.

De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken
06-10404579 - ina@inazeewuster.nl - www.inazeewuster.nl

 beeldhouwkunst Ina Zeewuster -  Ina Zeewuster

Jos de Vink  10

Hot air engines.
Ontwerp en bouw van technische kinetische kunstobjecten in 
Victoriaanse stijl.

Boerheem 22, 9421 MA Bovensmilde
0592-414355 - gvink01@ziggo.nl - www.youtube.com/mdevink
Jos is gastexposant bij Hannie van der Gijp en René Kaiser:
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde

René Kaiser  10

Keramiek voor binnen en buiten.
Keramiek vol verhalen.

Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-29132452 - renekaiser50@gmail.com
www.renekaiser.nl

Hannie van der Gijp  10  
Bewegende lijnen.
Mijn werk bestaat uit een serie monotypes en papiermaché panelen. 
Kenmerkend voor beide is een beweeglijke lijnvoering en kleur.
Onderwerpen betreffen belangrijke gebeurtenissen in mijn dagelijkse 
leven.
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-25510725
hvdgijp51@gmail.com -  hanniegijp51
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Tim van Schaik  12

Sinds 1967 uit ik mij op gebeurtenissen die op het moment spelen of mij 
interesseren in alle voorhanden zijnde materialen.
Industriële revolutie. Algoritmes en robotica maken bijna de dienst uit. 

Klatering 37b, 9411 XH Beilen
06-20689686 / 0593-760929 - timboektoe1953@gmail.com

Rien Broekhuijsen  16

Installaties, assemblages, collages.

Daar waar ‘waarheid’ staat kan je ook ‘wereld’ lezen.
Wat wij dachten dat de waarheid is, blijkt meer vloeibaar 
dan ik altijd had verondersteld. In mijn beelden zoek ik een 
nieuwe betekenis van oude, bekende beelden door ze zo te 
combineren dat er een nieuwe waarheid ontstaat.

rienbroekhuijsen@hotmail.com - www.rienbroekhuijsen.nl -  Atelier Rien Broekhuijsen -  Rien Broekhuijsen
Rien exposeert samen met Peter van Zwol in Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork.
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Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441 - www.adjemartens.info

Hielkje Brunsting  13

Ik maak keramiek waarbij ik draaien combineer met boetseren. 
Vazen, schalen en fantasiedieren worden geglazuurd in heldere 
kleuren om ze een vrolijke of humoristische uitstraling te geven.
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Weergegeven in een vlot en direct handschrift. 
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0593-526137 - jurcora@gmail.com
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De natuur is mijn grootste inspiratiebron die ik met passie overbreng 
op papier met water en pigment.
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Westeres 5, 9433 PJ Zwiggelte (ingang Zevenhoeksweg)
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 Atelier AquarEllen; nl-nl.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/Atelier-AquarEllen-1428974884041441/
 Atelier AquarEllen; www.instagram.com/atelier_aquarellen/
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veel te maken met wat je in het leven kunt tegenkomen.
De wegvliegende duif is het symbool van loslaten en laten gaan.

Kalmoes 3, 9411 CP Beilen
0593-542664
info@slingerlandbeelden.nl - www.slingerlandbeelden.nl

Peter Bes  11

Ik maak objecten van steen, glas, hout.
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Tim van Schaik  12

Sinds 1967 uit ik mij op gebeurtenissen die op het moment spelen of mij 
interesseren in alle voorhanden zijnde materialen.
Industriële revolutie. Algoritmes en robotica maken bijna de dienst uit. 

Klatering 37b, 9411 XH Beilen
06-20689686 / 0593-760929 - timboektoe1953@gmail.com

Rien Broekhuijsen  16

Installaties, assemblages, collages.

Daar waar ‘waarheid’ staat kan je ook ‘wereld’ lezen.
Wat wij dachten dat de waarheid is, blijkt meer vloeibaar 
dan ik altijd had verondersteld. In mijn beelden zoek ik een 
nieuwe betekenis van oude, bekende beelden door ze zo te 
combineren dat er een nieuwe waarheid ontstaat.

rienbroekhuijsen@hotmail.com - www.rienbroekhuijsen.nl -  Atelier Rien Broekhuijsen -  Rien Broekhuijsen
Rien exposeert samen met Peter van Zwol in Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork.

Adje Martens  17

3d-kunst Daar gaat ze
 Op stap
 Waarheen?
 Ga met haar mee
 Ze brengt plezier

Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441 - www.adjemartens.info

Hielkje Brunsting  13

Ik maak keramiek waarbij ik draaien combineer met boetseren. 
Vazen, schalen en fantasiedieren worden geglazuurd in heldere 
kleuren om ze een vrolijke of humoristische uitstraling te geven.

Ik woon en werk in de Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.
06-27091201 - galerie@brunstingerhof.nl - www.brunstingerhof.nl

Co Raatjes-Dijkstra  13

Aquarellen, tekeningen en werken met gemengde technieken. 
Onderwerpen zijn dieren, portretten, landschappen, stillevens. 
Weergegeven in een vlot en direct handschrift. 
Ook werk in opdracht.

0593-526137 - jurcora@gmail.com
Te zien in Galerie Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.

Ellen Visser  14

De natuur is mijn grootste inspiratiebron die ik met passie overbreng 
op papier met water en pigment.

Atelier AquarEllen
Westeres 5, 9433 PJ Zwiggelte (ingang Zevenhoeksweg)
info@aquarellen-online.nl - www.aquarellen-online.nl

 Atelier AquarEllen; nl-nl.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/Atelier-AquarEllen-1428974884041441/
 Atelier AquarEllen; www.instagram.com/atelier_aquarellen/
 Atelier AquarEllen; nl.linkedin.com/in/atelier-aquarellen-v-4ba505147

Marijke Wessel  11

Ik werk met diverse materialen. Draad of verf, fi jn of grof, 
gedetailleerd of abstract, ieder werk komt voort uit de beleving van 
de natuur.

06-20763679
marijke.wessel@outlook.com - www.marijkewessel.nl
Mijn atelier is aan de Nijenkamp 27 in Drijber, 
maar ik exposeer dit jaar bij Ina Zeewuster, De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken

Peter van Zwol  16

Ik maak sculpturen, objecten, tekeningen en schilderijen die 
geïnspireerd zijn op geometrische vormen. Het is een lijnenspel van 
vorm, kleur en contrast.

Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork
06-17852029 - zwolpje@gmail.com - www.pvzwol.nl
Peter van Zwol en Rien Broekhuizen exposeren samen.

Jannie Slingerland  13

Autodidact beeldhouwster. 
De beelden die ik maak zijn van klei of van brons. De beelden hebben 
veel te maken met wat je in het leven kunt tegenkomen.
De wegvliegende duif is het symbool van loslaten en laten gaan.

Kalmoes 3, 9411 CP Beilen
0593-542664
info@slingerlandbeelden.nl - www.slingerlandbeelden.nl

Peter Bes  11

Ik maak objecten van steen, glas, hout.
Ook begeleid en stimuleer ik mensen met een verstandelijke 
beperking in het werken met steen en glas.

Lootenstraat 5, 9423 RL Hoogersmilde 
06-12717034 - peterbes@home.nl - www.glastro.com

Gerard Molenaar  15

Sinds 1970 maak ik in mijn atelier aan huis vooral functionele 
keramiek. Elk werkstuk is artistiek uniek en wordt voorzien 
van een zelf ontwikkeld glazuur. Ontwerp en glazuur worden 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Atelier: GEMo keramiek, Krommaat 16, 9431 MA Westerbork
0593-370607 - gamolenaar@hotmail.com - 

 gemokeramiek
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Kunst in 
Midden-Drenthe

26 professionele kunstenaars en autodidacten laten 
hun werk zien in hun ateliers en tijdens de centrale 

expositie in het Dorpshuis in Smilde.

17/18 september 
24/25 september
1/2 oktober 2022

ATELIERROUTEIna Zeewuster-Wesseling  11

Beeldhouwen is mijn passie. Tijdens het hakken en raspen 
ontstaat er een beeld. Tegenwoordig vaak in combinatie met 
andere materialen, zoals glas en metaal.

De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken
06-10404579 - ina@inazeewuster.nl - www.inazeewuster.nl

 beeldhouwkunst Ina Zeewuster -  Ina Zeewuster

Jos de Vink  10

Hot air engines.
Ontwerp en bouw van technische kinetische kunstobjecten in 
Victoriaanse stijl.

Boerheem 22, 9421 MA Bovensmilde
0592-414355 - gvink01@ziggo.nl - www.youtube.com/mdevink
Jos is gastexposant bij Hannie van der Gijp en René Kaiser:
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde

René Kaiser  10

Keramiek voor binnen en buiten.
Keramiek vol verhalen.

Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-29132452 - renekaiser50@gmail.com
www.renekaiser.nl

Hannie van der Gijp  10  
Bewegende lijnen.
Mijn werk bestaat uit een serie monotypes en papiermaché panelen. 
Kenmerkend voor beide is een beweeglijke lijnvoering en kleur.
Onderwerpen betreffen belangrijke gebeurtenissen in mijn dagelijkse 
leven.
Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-25510725
hvdgijp51@gmail.com -  hanniegijp51
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www.kunstcultuur4daagse.nl

Tim van Schaik  12

Sinds 1967 uit ik mij op gebeurtenissen die op het moment spelen of mij 
interesseren in alle voorhanden zijnde materialen.
Industriële revolutie. Algoritmes en robotica maken bijna de dienst uit. 

Klatering 37b, 9411 XH Beilen
06-20689686 / 0593-760929 - timboektoe1953@gmail.com

Rien Broekhuijsen  16

Installaties, assemblages, collages.

Daar waar ‘waarheid’ staat kan je ook ‘wereld’ lezen.
Wat wij dachten dat de waarheid is, blijkt meer vloeibaar 
dan ik altijd had verondersteld. In mijn beelden zoek ik een 
nieuwe betekenis van oude, bekende beelden door ze zo te 
combineren dat er een nieuwe waarheid ontstaat.

rienbroekhuijsen@hotmail.com - www.rienbroekhuijsen.nl -  Atelier Rien Broekhuijsen -  Rien Broekhuijsen
Rien exposeert samen met Peter van Zwol in Atelier P&P: Hoogeveenseweg 1, 9431 AZ Westerbork.

Adje Martens  17

3d-kunst Daar gaat ze
 Op stap
 Waarheen?
 Ga met haar mee
 Ze brengt plezier

Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441 - www.adjemartens.info

Hielkje Brunsting  13

Ik maak keramiek waarbij ik draaien combineer met boetseren. 
Vazen, schalen en fantasiedieren worden geglazuurd in heldere 
kleuren om ze een vrolijke of humoristische uitstraling te geven.

Ik woon en werk in de Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.
06-27091201 - galerie@brunstingerhof.nl - www.brunstingerhof.nl

Co Raatjes-Dijkstra  13

Aquarellen, tekeningen en werken met gemengde technieken. 
Onderwerpen zijn dieren, portretten, landschappen, stillevens. 
Weergegeven in een vlot en direct handschrift. 
Ook werk in opdracht.

0593-526137 - jurcora@gmail.com
Te zien in Galerie Brunstingerhof: Sportlaan 8, 9411 BG Beilen.

Ellen Visser  14

De natuur is mijn grootste inspiratiebron die ik met passie overbreng 
op papier met water en pigment.

Atelier AquarEllen
Westeres 5, 9433 PJ Zwiggelte (ingang Zevenhoeksweg)
info@aquarellen-online.nl - www.aquarellen-online.nl

 Atelier AquarEllen; nl-nl.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/Atelier-AquarEllen-1428974884041441/
 Atelier AquarEllen; www.instagram.com/atelier_aquarellen/
 Atelier AquarEllen; nl.linkedin.com/in/atelier-aquarellen-v-4ba505147
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Els van der Glas  7

Beelden in Brons.
De drijfveer achter mijn werk is passie, die bepaalt mijn wil het 
uitgebeelde te doorgronden en te vervolmaken. Alhoewel ik realistisch 
werk, is de toets van mijn werk bijna intuïtief, waardoor de beelden 
beweging én kracht uitstralen.

Vanghout 21, 9422 MG Smilde
www.elsvanderglas.nl

De Kunst- en Cultuur4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om uw bezoek aan de atelierroute veilig en 
verantwoord te laten verlopen.

Bestuur KC4D: 
Henk Jan Huiting (voorz.), Gerard Molenaar (secr.), Rolien Ovinge (penm.), Roelanda Bonder, Peter van Zwol

Hier vindt u de ateliers en de kunstenaars:

Janneke Boer  9

Voornamelijk acryl, pastelkrijt en 
pastelpotloden.

Atelier (op zolder) open op afspraak. 
Kleine Veenbes 12, 9421 NJ Bovensmilde
06-52279675
jannekeboerluth@hotmail.com - www.jannekeboer.nl -  Janneke.boer.52
Janneke is gastexposant bij Roelanda Bonder, Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde

Marlon Thjong  3

Schilderijen en beelden. 
In mijn werk combineer ik deze twee aspecten; glitters en perfectie. 
Hierbij is paillet mijn (schilders)materiaal, door de schittering en in 
velen kleuren verkrijgbaar. 

Atelier Glitterator, Polakkenweg 1, 9422 BP Smilde 
06-30087144 

 Glitterator -  Glitterator

Greet Verschoor  5

Ik maak abstracte schilderijen en maak gebruik van tegellijm om 
reliëf te creëren.

Exposeert in eigen atelier: 
Dorpshuis, Beukenlaan 1A, 9422 JE Smilde
06-13643852 - gverschoor@ziggo.nl -  Fardu Art Smilde

Roelanda Bonder  8

Handgevormd en gedraaid werk. 
Mijn werk heeft vele kanten. Mijn grootste inspiratiebron 
is de natuur. Ik kijk graag naar natuurlijke lijnen en 
kleurschakeringen.

Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde
06-46014679
r.bonder@kpnmail.nl - www.gewoonroelanda.nl -  @gewoonroelanda

Herman van de Poll  2

Mijn geometrische composities ontstaan uit een vooraf bepaalde 
methode. Nauwkeurigheid is noodzaak! 
Ik maak gebruik van potloodlijnen, afplaktape, karton, acryl en 
olieverf.

Evert Hendriksweg 7, 9422 BN Smilde
06-51035010 - h.vd.poll@hetnet.nl - www.herman.exto.nl
www.artolive.nl/kunst/1278-herman-van-de-poll

Dinie van der Plaats  4

Zoals een schilder zijn schilderspalet gebruikt, gebruik ik textielpatronen 
en kleuren bij het maken van Artquilts, zoals u in ‘Somewhere’ kunt 
zien.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-15191719 - www.artquilt.nl -  https://nl-nl.facebook.com/people/
Dinie-van-der-Plaats/100014307633626/

Kijk voor het gehele programma en voor meer 
informatie over de kunstenaars op 
onze website

www.kunstcultuur4daagse.nl

Saber Mikael  1

Tijdens deze kunstroute Kunst en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe in 
september presenteer ik nieuwe objecten.
Deze objecten zijn gemaakt van resten van metaal en heb ik door 
lastechniek samengesteld met kunststof en magneten. Kleur is erop 
aangebracht met kunststof.

0516-430495 / 06-29384585
sabermikael@home.nl - www.sabermikael.com

Henk Rusman  4

Mijn vormonderzoek resulteert in geometrisch abstracte structuren 
die ik ruimtelijk verbeeld. 
‘Rotatie II’ is geïnspireerd op een rondgaande beweging.

Atelier Henk Rusman en Dinie van der Plaats:
Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
06-54211624 - www.henkrusman.nl -  henk.rusman.735

Anneke Verstegen  1

Tekeningen, schilderijen, assemblages en beelden. 
Foto: ‘Refl ectiehuisje’, een project van schrijver Jan Harbers en Anneke 
Verstegen; hun refl ectie op WAARDE.
Daarnaast staat kleur centraal in de expositie.

Veldhuizenweg 7, 9423 TB Hoogersmilde
06-25042215 - annekeverstegen1@gmail.com - www.annekeverstegen.nl 

 annekeverstegenkunstenares

Helma van de Water  6

Keramiek, gedraaide vormen.
Ik maak mijn werk op de draaischijf. 
De kenmerkende decoratie ontstaat vanuit een intuïtieve lijnvoering. 

Atelier in het Dorpshuis: Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde
06-44318270 - helmasmilde@hotmail.com- www.keramiekhw.nl

 helmavandewater
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ATELIERROUTE 2022
De Stichting Kunst- en Cultuur 4-Daagse Midden-Drenthe 

viert dit jaar haar 20-jarig bestaan!

Naast de traditionele atelierroute, en de centrale expositie, is er 
een prachtig programma gemaakt. Met o.a. workshops, lezingen, 
een ruilbeurs, eat and meat-bijeenkomsten en toneelvoorstellingen 

op verschillende plekken in de gemeente Midden-Drenthe. 
Het programma start met workshops voor kinderen op 

7 september. Op 16 september om 20.00 uur wordt de atelierroute 
formeel geopend. De opening vindt plaats in het Dorpshuis in 

Smilde, waar ook de centrale expositie te bezichtigen is. 
Het programma loopt t/m zondag 2 oktober.

Dit jaar ontvangen 26 kunstenaars u graag om hun werk te laten 
zien en om hierover uitleg te geven. 

De centrale expositie en ateliers zijn in de weekenden van 17/18 en 
24/25 september en 1/2 oktober open van 11.00 tot 17.00 uur.

Let op! De atelierroute is verspreid over drie weekenden, 
maar elk afzonderlijk atelier is niet meer dan twee aansluitende 

weekenden open (aangegeven met onderstaande kleuren). 

17/18 en 24/25 september   24/25 september en 1/2 oktober

Het gehele programma is te vinden op onze vernieuwde website.
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