
Kunst in 
Midden-Drenthe

28 professionele kunstenaars  
en autodidacten laten hun werk 

zien in hun ateliers en tijdens 
de centrale expositie in het 

Dorpshuis in Smilde.

Atelier
route

M i d d e n - D r e n t h e

organiseert op  
13/14 november en 

20/21 november 2021
een

www.kunstcultuur4daagse.nlwww.kunstcultuur4daagse.nl

Hier vindt u de ateliers en de kunstenaars.Marlon Thjong (glitterator) 18
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.

Polakkenweg 1, 9422 BP Smilde
06-30087144

 Glitterator

Marleen van Engelen 17
In mijn werk probeer ik uit te 
zoeken waar de werkelijkheid 
over gaat. Houvast vinden of 
zelf maken. Doorgaan en om 
me heen blijven kijken.  
 

06-57834109
kunstenvlieg@icloud.com
Gastexposant bij Joan Bruggink

Jannie Slingerland 16
Voor mijn beelden in brons en 
klei zijn de lijnen en vormen 
erg belangrijk. Mijn grote 
inspiratiebron is de zorgwereld 
waarin onze dochter woont.

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

Hielkje Brunsting 14
Ik maak keramiek waarbij ik draaien en 
boetseren combineer. 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
galerie@brunstingerhof.nl
06-27091201

Rien Broekhuijsen 15
Installaties, assemblages, collages 

Ruimtelijke collages fluisteren hun 
poëtische verhalen waar geen woorden 
voor gevonden werden. Mini-installaties 
met een boodschap die soms dreigend is, 
soms één is van hoop en vrolijkheid.

0593-552998 / 06-41299383
rienbroekhuijsen@hotmail.com
www.rienbroekhuijsen.nl

Wiebe F. Bosma 17
Schilderijen, tekeningen en aquarellen 
van landschappen en modellen. 

“De natuur in al zijn facetten, 
landschap en detail, blijft een 
onuitputtelijke bron van inspiratie.”

0592-413436
wimabo@t-mobilethuis.nl
www.atelierwiebefbosma.nl
Gastexposant bij Joan Bruggink

Joke Koenraads 14
Foto’s, schilderijen en  
tekeningen

0593-332013/
06-50515092
www.jokekoenraads.nl
jokekoenraads@zonnet.nl
Gastexposant bij Hielkje Brunsting

Joan Bruggink 17
Bronzen beelden, schilderijen 
en tekeningen in pastel. 
Portretten of beelden in 
opdracht. 

Veenhoopsweg 61 
9422 AD Smilde
0592-413564
bruggink@xs4all.nl
www.joan-bruggink.nl

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

Informatie hierover vindt u op de website van de KC4D  
(www.kunstcultuur4daagse.nl). 

Zie ook onze Facebook-pagina: Kunst en Cultuur 4daagse Midden Drenthe.

De Kunst- en Cultuur4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door  
Gemeente Midden-Drenthe  

Provincie Drenthe en  
T.D.S. Schoonmaakservice - Smilde.

Bestuur KC4D: 
Henk Jan Huiting (06-42346371),  

Pieter van de Water (06-21989002),  
Joan Bruggink (0592-413564)

Co Raatjes-Dijkstra 14
Tekeningen en aquarellen van mens en 
dier, landschappen, portretten, stillevens. 
Weergegeven in een vlot en direct 
handschrift. Ook werk in opdracht.

0593-526137
jurcora@gmail.com
Gastexposant bij Hielkje Brunsting

Rob Koedijk 19
Expressief abstract op doek of op 
glas, wel of niet gefused ingelijst 
en gegoten in epoxy. Werken zijn 
geïnspireerd door het werk van de 
helaas overleden Gerriet Postma.
koedijkrob@gmail.com
www.robkoedijk.nl
Atelier: Brinkstraat 96,9401 HW Assen
Bezoek op afspraak: 06-13500630
Gastexposant in het Dorpshuis, Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde
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Greet Verschoor-naber 19
Inspiratie ontstaat tijdens het 
schilderen. Hierbij maak ik gebruik 
van o.a. tegellijm.In het Dorpshuis in 
Smilde, Beukenlaan 1A, heb ik mijn 
atelier, waar ik o.a. workshops geef 
voor kinderen en volwassenen.

06-13643852
Gastexposant in het Dorpshuis
Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde

Helma van de Water 19
Zij gebruikt de van oudsher ambachtelijke 
techniek van het draaien. Haar laatste 
objecten zijn ontstaan uit een zoektocht 
naar nieuwe vormgeving.

www.keramiekhw.nl
helmasmilde@hotmail.com

 helmavandewater
Atelier in het Dorpshuis
Beukenlaan 1, 9422 JE Smilde



In november organiseert de  
Stichting Kunst en Cultuur 4-Daagse 

Midden-Drenthe haar jaarlijkse 
atelierroute. In de weekenden van  

13 en 14 november en 20 en 21 
november zijn 19 ateliers open, van 

11.00 tot 17.00 uur en is in totaal werk 
van 28 kunstenaars te zien. 

Naast werken van professioneel 
kunste naars is ook werk te 
zien van een klein aantal 

autodidacten. Daarnaast is er een 
overzichtstentoonstelling van de 
deelnemende kunstenaars in het 

Dorpshuis, Beukenlaan 1 in Smilde.

Op 12 november om 20.00 is er een 
formele opening in het Dorpshuis  

in Smilde.

Zie ook onze website:

www.kunstcultuur4daagse.nl

Syl Ransdorp 5
Beelhouwwerk uit speksteen

‘Nautilus-schelp’ uit Chinees speksteen 

06-12404473
Gastexposant bij Anneke Verstegen

Dinie van der plaats 2
Ik laat mij inspireren door 
kleurrijke stoffen en garens. 
Zo zijn patronen en structuren 
onderdeel van het werk. 
Mijn wandkleden bestaan uit 
landschappen, portretten en 
abstracte verbeeldingen.

Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
www.artquilt.nl

anne-Marie Magielse 12
Viltkunst, waarbij Ik voornamelijk 
intuïtief werk en mijn inspiratie haal 
uit de natuur, maar ook door wat er 
op dat moment speelt in mijn leven.
 

Dorpsstraat 6, 9441 PD Orvelte
06-52696115
amagielse@hotmail.com

anneke Verstegen 5
Tekeningen, schilderijen,  
assemblages en beelden 

Veldhuizenweg 7 (nr. 9 op de navigatie)
9423 TB Hoogersmilde
06-25042215
annekeverstegen1@gmail.com
www.annekeverstegen.nl en  
facebook

M.J. (Tim) van Schaik 1

‘Rugzak’ - Soms zie je door de bomen het 
bos niet meer maar alleen de beren op 
je weg, tot het inzicht komt, til er niet zo 
zwaar aan!

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

Henk Rusman 2
Alles heeft ordening, structuur. Het werken 
met structuren is geen doel op zich, 
maar dient als vormtechnisch middel. In 
mijn werken bedenk ik met meetkundige 
basisfiguren steeds weer nieuwe 
ruimtelijke configuratie die verrassen en 
uitnodigen tot ruimtebeleving. 

Polakkenweg 3, 9422 BP Smilde
www.henkrusman.nl

Janneke Boer 5
“In mijn hoofd zitten oneindig 
veel plaatjes. Met acryl en 
krijt probeer ik ze op papier te 
zetten”.

06-52279675
www.jannekeboer.weebly.com
Gastexposant bij Anneke Verstegen

Roelanda Bonder 6
Handgevormd en gedraaid 
werk. 

Ik laat mij inspireren door de 
zee en alles wat er in leeft.

‘GEWOOnROElAnDA’
Hoofdweg 94a, 9422 Al Smilde
06-46014679 
www.gewoonroelanda.nl
@gewoonroelanda

peter Bes 9
Steen, glas, hout 
Ook begeleidt 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

Herman van de poll 4
Mijn geometrische composities 
ontstaan uit een vooraf bepaalde 
methode. Ik maak gebruik van 
potloodlijnen, afplaktape, karton, acryl 
en olieverf.
06-51035010
h.vd.poll@hetnet.nl
www.herman.exto.nl 
www.artolive.nl/kunst/1278-herman-
van-de-poll

Jos de Vink 8
Steampunk hot air engines 
Ontwerper en bouwer van technische 
kinetische kunstobjecten.  

Boerheem 22, 9421 MA Bovensmilde
https://www.youtube.com/mdevink
jos@devink.net
0592-414355

ina Zeewuster-Wesseling 10
Beeldhouwen is mijn passie. 
Een steen kan me inspireren. Door te 
hakken, raspen en polijsten ga ik geheel 
op in de wisselwerking van materiaal en 
mijn ideeën.

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

peter van Zwol 13  
Peter van Zwol maakt objecten, 
tekeningen en computerprints 
gebaseerd op geometrische vormen. 
De losse elementen voegt hij samen 
tot kleurrijke installaties die één 
geheel vormen met de omgeving.
Hoogeveenseweg 1
9431 AZ Westerbork
06-17852029
www.pvzwol.nl

adje Martens 11
3d-kunst 

In mijn tuin komen nieuwe creaties voor 
het eerst tot leven. Daarna kunnen ze 
hun eigen weg gaan. 
Veel heb ik zelf ondekt en geleerd. 
Mijn werken komen in series.

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

Eva lukkenaer 3
Functioneel en uniek werk om de wereld 
een beetje mooier te maken.

Pottenbakkerij De Vuurplaats
Geopend: woensdag t/m zaterdag  
11.00 – 17.00 uur
Zandhoeklaan 11, 9431 BK Westerbork
www.pottenbakkerijdrenthe.nl

Gerard Molenaar 7
Sinds 1970 maak ik, in mijn atelier 
aan huis, functionele keramiek. 
Elk stuk is artistiek uniek en wordt 
voorzien van een zelf ontwikkeld 
glazuur. Ontwerp en glazuur worden 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. 
Krommaat 16, 9431 MA Westerbork
0593-370607
gamolenaar@hotmail.com
instagram: @gemokeramiek

M i d d e n - D r e n t h e


