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Deze kleurige informatiewaaier geeft 
je informatie over de kunstenaars en 
expositieruimtes in de Gelderse Poort. 
De 3 Oever Open Atelier Route is een 
onderdeel van dit jaarlijks terugkeren-
de 3 Oever Festival. De waaier wordt 
dan ook jaarlijks, tijdens het 3 Oever 
Festival geactualiseerd en opnieuw 
uitgegeven. Deelnemers in deze waai-
er zijn, tenzij anders aangegeven, het 
hele jaar bereikbaar via hun adresge-
gevens. Je kunt ze ook vinden op de 
website www.3oeverfestival.nl.

In de waaier is met kleurcodes ge-
werkt. De deelnemers staan in volgor-
de van de ‘oever’ waar zij zich bevinden 
(Oost, West en Zuid) en daarbinnen 
op de volgende kunstgenres.

Schilderkunst, Beeldhouwen/
bronsgieten, Fotografie, Keramiek/
porselein, Drukkunst, Textiele 
kunst/Gordijnkunst, Houtkunst, 
Woordkunst, Tuinkunst, Multikunst 
en Expo-ruimte.

De waaier bevat op dit moment 38 in-
formatiebladen. We hopen dit jaarlijks 
uit te breiden.

We wensen je veel plezier bij je zoek-
tocht naar kunst in de Gelderse Poort.

   
     

3 Oever Open Atelier Route

Algemeen



  
                

Atelier 
Marjolijn Rigtering

Adres 
Zalmstraat 22  
6566 CD Millingen a/d Rijn

Telefoonnummer 
0481 431 563

Emailadres 
marjolijnrigtering@upcmail.nl

Website 
www.marjolijnrigtering.nl

    
   

     

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst

 

Z



     SchilderkunstSchilderkunst

Marjolijn Rigtering

Marjolijn is niet alleen kunstschil-
der, maar ook bevlogen docente. Ze 
begeleidt o.a. jonge mensen bij hun 
ontwikkeling in het kunstvakonder-
wijs. Ze geeft cursussen portret/mo-
del,-landschap en abstract-schilde-
ren in haar ruime atelier aan huis. 
Ze organiseert workshops, waar je 
met familie en vrienden aan kunt 
deelnemen of een bedrijfsuitje in 
haar kunstenaarsatelier. Haar eigen 
werk is zowel geabstraheerd als fi-
guratief.  
Soms schildert ze graag met een ge-
laagde verfhuid en spontane verf-
streken in acryl- en olieverf op doek.
Evengoed tekent ze toegewijd 
een verfijnd onderwerp met pen 
en aquarelpenseel. Ze houdt van 
mensen, reizen en de plek waar ze  
woont, wat terug te vinden is in haar 
werk.

   
     

 

Z Schilderkunst



   
     

  
                

Pieter 
van Bernebeek

 

Z

Adres 
Maasdijk 74
5353 KB Ravenstein

Telefoonnummer 
0486 416 303

Emailadres 
info@pietervanbernebeek.nl

Website 
www.pietervanbernebeek.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Pieter van Bernebeek maakt rea-
listische schilderijen in olieverf op 
doek of paneel. Na een opleiding 
op de Hoge School voor de Kun-
sten in Utrecht heeft hij de 5-jarige 
tekenopleiding op de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk 
afgerond. Hierna schildert hij we-
kelijks aan de fijnschilderschool van 
de Vlaamse schilder Maarten Boffé 
waar hij zijn techniek in het schilde-
ren met olieverf verder verbetert.   
Het realistische olieverfschilderij 
“Appels in koperen pan” van Pieter 
kreeg de meerderheid van de pu-
blieksstemmen en won hierdoor de 
publieksprijs Oog van Oss 2016 die 
jaarlijks georganiseerd wordt door 
de Osse kunstenaarsvereniging 
K26. 

Pieter exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
kerkje in Persingen.

   
     

 

Z

Pieter van Bernebeek

Schilderkunst



   
     

  
                

Jos
van Gessel

 

Z

Adres 
Prins Mauritsstraat 12
6576 AC Ooij

Telefoonnummer 
024 360 5082

Emailadres 
info@josvangessel.nl   

Website 
www.josvangessel.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Jos van Gessel gebruikt tekeningen, 
foto’s en objecten die hij tijdens zijn 
reizen en in zijn atelier in Nijmegen 
als inspiratie voor zijn schilderijen. 
Als romantische schilder schept hij 
zijn eigen wereld met een verha-
lende setting, door zijn manier van 
schilderen, de kleurkeuzes die hij 
maakt en elementen in het beeld 
te isoleren, te veranderen of toe te 
voegen. Hierdoor zijn de realistische 
landschappen geen letterlijke weer-
gave van de werkelijkheid, maar een 
persoonlijke beleving daarvan. 
Naast de vaak gedetailleerd uitge-
werkte huisjes of andere bouwsels 
die omringd worden door een met 
losse toets neergezette omgeving, 
verschijnen in zijn nieuwe werk nu 
ook mensfiguren: nietige figuranten 
in een groots, indrukwekkend land-
schap.

Jos exposeert tijdens het 3 Oever Festival in een 
voormalig winkelpand in Ooij.

   
     

 

Z

Jos van Gessel

Schilderkunst



   
     

  
                

Mieke 
van Eupen

 

Z

Adres 
Ooijsebandijk 90
6576 JG Ooij

Telefoonnummer 
024 663 1755

Emailadres 
info@miekevaneupen.nl

Website 
www.miekevaneupen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Mieke woont al 40 jaar in de prach-
tige Ooijpolder. Na jaren gewerkt 
te hebben als docente Lichamelijke 
Opvoeding is zij gaan schilderen. 
Aanvankelijk lag  het accent op 
aquarelleren, vervolgens is zij ook 
gaan werken met pastelkrijt (voor-
al voor landschappen en dieren) 
en met acrylverf (om eens lekker te 
knallen!).

Tien jaar geleden startte Mieke met 
grafiek (etsen en houtsneden). Het 
fascinerende hieraan is voor haar 
het pure handwerk, waardoor elke 
afdruk verschillend en dus uniek is.  
Haar inspiratie vindt ze in de natuur 
om haar heen met de schitterende  
wolkenluchten, waterpartijen en de 
vele vogels

   
     

 

Z

Mieke van Eupen

Schilderkunst



   
     

  
                

János 
Bittenbinder

 

Z

Adres 
Hezelstraat 17
6576 JL Ooij

Telefoonnummer 
024 356 0903/ 06 304 291 42

Emailadres 
bittenbinderjanos@gmail.com

Website 
www.janosbittenbinder.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Licht heeft János altijd gefascineerd. 
Het heeft zoveel verschijnings-
vormen, zoveel gezichten en ge-
heimen. Hij denkt dat hij die nooit 
volledig zal kunnen doorgronden. 
Schilderen gaat dus in zijn beleving 
in wezen over kleur en licht.

János beschouwt schilderen niet 
als werk, niet als een beroep, maar 
het is veel meer. Het is zo vanzelf-
sprekend als ademhalen. Hij wil ook 
niets anders doen dan schilderen.
János geniet ook intens van de am-
bachtelijke kant, het vakmanschap 
van het schilderen. Zijn fascinatie 
met schilderen is dat hij in staat is 
met levenloze dingen zoals verf en 
doek iets tot stand te brengen dat 
de ziel raakt, dat hij iets schept wat 
tot nu toe niet bestond. Schilderen 
is eigenlijk muziek maken met licht 
en kleur.

   
     

 

Z

János Bittenbinder

Schilderkunst



   
     

  
                

Bets
Kusters

 

Z

Adres 
Muldersweg 16
6532 WZ Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 175 630 93

Emailadres 
mail@betskusters.nl

Website 
www.betskusters.nl

3 Oever Open Atelier Route

Bronsgieten



De grote liefde van Bets voor de 
natuur, in combinatie met archi-
tectuur zijn de inspiratie en kracht, 
haar emoties te ‘verbeelden’. 
Abstracte vormen met een enigs-
zins ruwe afwerking zijn kenmer-
kend, ze laat de vaak schitterend 
gekleurde, ruwe en eerlijke giethuid 
spreken, waarbij de warmte  van het 
brons zichtbaar is. 
Plantaardige structuren zijn een on-
derdeel van haar beelden. Evenzo 
hebben de werken vaak een monu-
mentaal karakter, waarbij specifiek 
torens een vooraanstaand onder-
werp zijn. 
Hoofdzaak is, dat Bets Kusters doel-
bewust de ruimte zoekt met objec-
ten die hun oorsprong nooit hele-
maal verloochenen, ook al zien ze 
er nog zo geconstrueerd uit.

Bets exposeert tijdens het 3 Oever Festival in Tuin 
‘De Villa’ in Persingen.

   
     

 

Z

Bets Kusters

Bronsgieten



   
     

  
                

Atelier
Potte-Ria

 

Z

Adres 
Palsstraat 44
6566 WZ Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer 
0481 431 056/06 267 010 99

Emailadres 
R.Koopmans.broeren@gmail.com

Website 
geen

3 Oever Open Atelier Route

Keramiek



         
Ria heeft sinds 1980  een grote pas-
sie voor keramieken. Zij maakt voor-
namelijk vogels en torso’s.
Deze vogels verkoopt zij voor de 
stichting ‘Ruby and Rose’.

In haar atelier, dat in een mooie lan-
delijke omgeving ligt, geeft zij kera-
miekcursussen.

Tevens geeft Ria voor de stichting 
‘Ruby and Rose’ workshops. De op-
brengst daarvan gaat naar ‘Ruby 
and Rose’. Deze stichting in Nijme-
gen zamelt geld in voor onderzoek 
naar gynaecologische kanker. Meer 
informatie over de stichting vindt u 
op de website rubyandrose.nl

Tijdens het Oever Festival staat Ria met haar vogels 
bij de Gelderse Poort langs de dijk. Ook gaat ze in 
het veldje bij het pontje ‘Pit Fire’-stoken.

   
     

 

Z

Ria Koopmans Broeren

Keramiek



   
     

  
                

Andrea Gulickx 
Photography

 

Z

Adres 
Dorpsstraat 4
4053 HN IJzendoorn 

Telefoonnummer 
06 295 063 56

Emailadres 
info@andreagulickx- 
photography.nl

Website 
www.andreagulickx- 
photography.nl

De afbreekstreepjes horen niet in het emailadres 
en het adres van de website.

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Creativiteit, intuïtie, emotie en na-
tuurlijk licht zijn de belangrijkste 
ingrediënten voor de foto’s van 
Andrea Gulickx. Haar foto’s zijn niet 
gepland of bedacht, ze ontstaan, 
omdat de fotografe werkt vanuit 
haar hart. Sinds 2012 geeft ze work-
shops en lezingen over haar grote 
passie Macrofotografie. Haar ma-
crofoto’s zijn dromerig of abstract. 

Twee jaar geleden kwam haar fo-
tografie letterlijk in ‘een andere’ 
beweging terecht met het project 
‘de Waal bewogen’. Met een lange 
sluitertijd en beweging van de ca-
mera heeft ze de Waal vastgelegd. 
Dit leidde tot de poëtische beelden 
van de expositie ‘de Waal bewogen’.

Andrea exposeert tijdens het 3 Oever Festival in 
Fort Pannerden en in de Piramide aan de Waal.

   
     

 

Z

Andrea Gulickx

Fotografie



   
     

  
                

Ineke van
Middelkoop

 

Z

Adres 
Dommer v. Poldersveldtweg 287
6523CW Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 499 857 32

Emailadres 
info@inekevanmiddelkoop.nl

Website 
inekevanmiddelkoop.nl

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Ineke vindt haar inspiratie buiten in 
de natuur, in kringloopprocessen 
en in verschillende verweringssta-
dia. Verwering, door weer en wind 
of andere processen, ook die van 
menselijk handelen, schept nieuwe 
vormen, kleuren en andere textu-
ren. Momentopnamen die een ver-
haal in de tijd vormen. Dat verhaal 
probeert zij te vangen met haar 
fotocamera. Ze zoekt naar details, 
met daarin een boeiend spel van 
kleuren, lijnen en vormen. Door ze 
uit te vergroten ontstaat vervreem-
ding. Tel daarbij ook nog dieptewer-
king op en het worden abstracte 
beelden, ‘Abstractions’, waar ieder 
de eigen fantasie op los kan laten.

Ineke exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
kerkje in Angeren.

   
     

 

Z

Ineke van Middelkoop

Fotografie



   
     

  
                

Rob Pluijm

 

Z

Adres 
Marktstraat 34
5371AD Ravenstein

Telefoonnummer 
0486 416 641

Emailadres 
info@robpluijm.nl

Website 
www.robpluijm.nl

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Rob Pluijm is een vakfotograaf ge-
specialiseerd in het maken van bij-
zondere portretten en landschap-
pen. Eind 2013 werd hij door een 
internationale jury gekwalificeerd 
als Silver Master voor het beste 
portfolio van dat jaar. Begin 2014 
won Rob met hetzelfde portfolio 
nogmaals een prijs en kreeg hier-
door een publicatie in Focus Maga-
zine.
Met een serie portretten, gemaakt 
in 2016 tijdens de Gildefeesten in 
Ravenstein kreeg Rob van de Fe-
deration of European Professional 
Photographers  de kwalificatie Qua-
lified European Photographer. Het 
licht en de achtergrond zorgden in 
combinatie met de kunde van de fo-
tograaf voor deze bijzondere serie.

Rob exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
kerkje in Persingen.

   
     

 

Z

Rob Pluijm

Fotografie



   
     

  
                

bewogenbeeld

 

Z

Adres 
Spanjestraat 40
6663 NP Lent

Telefoonnummer 
06 293 034 56

Emailadres 
wilma@bewogenbeeld.nl 

Website 
www.bewogenbeeld.nl

3 Oever Open Atelier Route

Fotografie



Wilma laat met haar werk zien wat 
je met woorden en beelden kunt 
doen.

Zij legt persoonlijke geschiedenis-
sen vast in woord en beeld. Het is 
voor haar essentieel zich te verdie-
pen in de mensen die ze portret-
teert en in hun verhalen. 
Daarnaast maakt ze vrij werk, waar-
in ze poëzie en beeld combineert. 

Het thema ‘water’ keert vaak terug 
in haar werk. Niet vreemd voor ie-
mand die uit een schippersfamilie 
komt. In 2016 werkte ze in de Tel-
post in Millingen aan een project 
over haar eigen geschiedenis: ‘De 
LEO III, opgroeien op een sleep-
boot’.

Wilma exposeert tijdens het 3 Oever Festival in de 
Telpost in Millingen aan de Rijn.

   
     

 

Z

Wilma van der Veen

Fotografie



   
     

  
                

Lynke van den 
Eertwegh  

 

Z

Adres 
Rijndijk 19 A
6566 CG Millingen aan de Rijn 

Telefoonnummer 
06 553 948 65

Emailadres 
lynke.nl@gmail.com 

Website 
www.lynke.nl 

3 Oever Open Atelier Route

Keramiek



Lynke ronde in 2004 kunstacademie 
Minerva af en woont sinds 2012 in 
Millingen aan de rijn. Lynke werkt 
multidisciplinair. Ze schildert, boet-
seert met klei en cement en organi-
seert community art projecten. 

In september 2016 startte Lynke 
een project met als doel: ontmoeten. 
Het project omvat een betonnen 
bank in de vorm van een vis die 
Lynke in 2011 gemaakt heeft. De 
bank is gemozaiëkt door een groep 
mensen uit Millingen. In de herfst 
van 2017 wordt hij geplaatst in het 
dorp. Lynke werkt aan het project in 
de leerschool aan de Rijndijk 19a in 
Millingen. 

   
     

 

Z

Lynke van den 
Eertwegh

Keramiek



   
     

  
                

Atelier Mimi

 

Z

Adres 
Heerbaan 174a
6566 EV Millingen aan de Rijn  

Telefoonnummer 
0481 432 069

Emailadres 
info@ateliermimi.nl

Website 
www.ateliermimi.nl

3 Oever Open Atelier Route

porseleinkunst



Het werk van Mimi is gevarieerd en 
divers in techniek en materiaalge-
bruik. 

Ze is creatief in het bedenken en 
ontwerpen van homedecoratie en 
schildert op verschillende onder-
gronden waarbij servies schilderen 
haar voorkeur heeft.  

Voor speciale gelegenheden kun je 
bij haar terecht om een persoonlijk 
cadeau te laten maken. 

Haar creativiteit deelt ze door het 
geven van workshops. 

Zij nodigt u graag uit voor een be-
zoek aan haar atelier/hobbywinkel.

   
     

 

Z

Mimi Seegers

Porseleinkunst



   
     

  
                

Curtain & Ko

 

Z

Adres 
Weverstraat 92
6579 AG Kekerdom 

Telefoonnummer 
06 477 949 02

Emailadres 
info@gordijnkunst.nl

Website 
www.gordijnkunst.nl

3 Oever Open Atelier Route

Gordijnkunst



Het gordijn als kunstwerk, deze 
nieuwe uiting van kunst en interi-
eurdesign is de uitvinding en de le-
vensmissie van Tatjana.
Gordijnkunst wordt genaaid als 
ware glas in lood zodat de zon er 
doorheen kan schijnen. Elk doek 
wordt uniek ontworpen, soms sa-
men met een mede-kunstenaar en 
genaaid van ongebruikte reststof-
fen uit gordijnfabrieken.
De doeken worden genaaid in huis-
kamers in Oekraïne in een speciaal 
opgericht vrouwenwerkproject. Tat-
jana maakt de meeste doeken in 
opdracht voor particulieren, bedrij-
ven en instellingen. Deze doeken 
zijn het hele jaar door te bekijken 
op verschillende locaties in het land.

Wappert u mee met Tatjana & haar 
GordijnKunst?

Tijdens het 3 Oever Festival kunt u expositie-doe-
ken bekijken die Tatjana speciaal voor het festival 
naar huis heeft gehaald.

   
     

 

Z

Tatjana Kiriënko

Gordijnkunst



   
     

  
                

Truus Nauta

 

Z

Adres 
Geen expositie aan huis
Exposeert op aanvraag

Telefoonnummer 
06 222 901 80

Emailadres 
t.radstake@simpc.nl

Website 
www.truusnauta.nl

3 Oever Open Atelier Route

Textielkunst



‘Schilderen met textiel’

Het prachtige landschap van de ri-
vier de Waal en de Ooijpolder, waar 
Truus al ruim 40 jaar woont,  inspi-
reerde haar tot het maken van haar 
textiele  landschappen. 

De ruimte,  de verre horizon, met 
op de voorgrond de grassen en de 
bloemen is fascinerend. 

Het is een uitdaging voor haar om 
ook de zeegezichten en andere 
landschappen in textiel weer te ge-
ven.

Truus exposeert tijdens het 3 Oever Festival in Tuin 
‘De Villa’ in Persingen.

   
     

 

Z

Truus Nauta

Textielkunst



   
     

  
                

Atelier
Gerard Kessels

 

Z

Adres 
Mozartstraat 31
6521 GB Nijmegen 

Telefoonnummer 
06 261 161 03

Emailadres 
gerard.kessels@kpnplanet.nl

Website 
geen

3 Oever Open Atelier Route

Houtkunst



Ω
     

 ‘Handzaam hout’

     Sculpturen in hout. 
    Handwerk meubels.

Gerard vindt hout, meer of minder 
vergaan, in de bossen van Europa. 
Het beeld is er al en hij haalt het 
overbodige weg.  

Daarnaast (opgeleid bij Kopshout in 
Nijmegen) maakt hij meubels en ob-
jecten, meer of minder functioneel, 
waarbij hij oud en nieuw combineer 
en inlegwerk gebruikt.

Gerard exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
Gemaal Oude Rijn in Pannerden.

   
     

 

Z

Gerard Kessels

Houtkunst



   
     

  
                

Schrijven in de
Schrijffabriek

 

Z

Adres 
Steenheuvelsestraat 7
6578 AA Leuth

Telefoonnummer 
06 148 252 02

Emailadres 
njmurre@live.nl

Website 
www.schrijvenindeschrijffabriek.nl 

3 Oever Open Atelier Route

Woordkunst



Schrijven zit haar in het bloed. Al 
jong begon Annet (1965) met ver-
halen en gedichten schrijven. Er 
zitten altijd verhalen in haar hoofd. 
Ze ploppen zomaar op als ze ergens 
naar toe rijdt of als ze op het ter-
ras mensen bekijkt. Annet schreef 
verschillende verhalen- en poë-
ziebundels en is, naast program-
mamanager en organisatiecoach, 
schrijfdocent. 
In de voormalige stoomzuivelfa-
briek in Leuth zijn haar bedrijven 
Murre Coaching en schrijfschool 
Schrijven in de Schrijffabriek onder-
gebracht. 

Wil je jouw levensverhaal op papier 
zetten? Of eindelijk eens aan die ro-
man beginnen? Volg dan één van de 
schrijftrainingen of workshops bij 
Schrijven in de Schrijffabriek. 

   
     

 

Z

Annet Murre

Woordkunst



   
     

  
                

Anne-Marie
Groothuizen

 

Z

Adres 
Paulus Potterstraat 37 
6566 ZL Millingen aan de Rijn

Telefoonnummer 
06 239 740 63

Emailadres 
info@zinnig-in-kunst.nl

Website 
www.zinnig-in-kunst.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



Anne-Marie Groothuizen werkt als 
activiteitenbegeleidster met audio/
visueel gehandicapten, met moge-
lijk een lichamelijke en geestelijke 
beperking.
Ze vindt het geweldig om haar crea-
tieve ideeën met anderen te delen. 
Vooral het maken van sieraden, 
ontwerpen van zelfgemaakte vilten 
hoeden en kleding en andere vor-
men van textielbewerking zit er al 
van kinds af aan  in.
Omdat ze graag met mensen werkt, 
is ze ook met anderen haar creativi-
teit gaan delen die het leuk vinden 
om iets creatiefs te ondernemen.  
Zij organiseert workshops en cur-
sussen in edelsmeden, en hoeden 
maken, bij voorbeeld als teamuitje.
Ze werkt in opdracht en vervaardigt 
sieraden in goud en zilver, repareert 
sieraden, maakt logo’s voor jubi-
larissen, symbolische sieraden en 
ontwerpt hoeden op maat.

Anne-Marie exposeert tijdens het 3 Oever Festival 
bij Atelier Marjolijn Rigtering.

   
     

 

Z

Zinnig in Kunst

Multi-Kunst



   
     

  
                

Mamina Art

 

Z

Adres 
Weverstraat 96A
6579 AG Kekerdom 

Telefoonnummer 
06 181 716 73

Emailadres 
mamina.art@gmail.com

Website 
facebook.com/mamina.art
maminaart.wordpress.com

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



  
Marlynn vervaardigt zowel vrije 
werken als werken in opdracht en 
werkt met verschillende teken- en 
schildersmaterialen. 
Momenteel concentreert ze zich 
met name op het maken van aqua-
relschilderijen. Daarnaast werkt ze 
ook driedimensionaal aan sieraden 
van macramé en maakt ze body-
paints met schmink en make-up. 
Kenmerkend aan vrijwel elk werk-
stuk zijn de vloeiende, natuurlijke 
vormen en de rijkdom en diepte 
van de kleuren. Veel van haar werk 
baseert zich op de reizen die ze ge-
maakt heeft, de omgeving waarin ze 
woont en op menselijke en dierlij-
ke portretten, vaak met een kleine 
surrealistische twist of een knipoog 
naar de toeschouwer. 

Marlynn exposeert tijdens het 3 Oever Festival in de 
Waard van Kekerdom.

   
     

 

Z

Marlynn Amina 
van Alphen 

Multi-kunst



   
     

  
                

Tuin ‘De Villa’

 

Z

Adres 
Leuthsestraat 6
6575 JE Persingen (Wercheren)  

Telefoonnummer 
024 663 1483

Emailadres 
tuindevilla@planet.nl

Website 
www.tuindevilla.nl

3 Oever Open Atelier Route

Tuinkunst



Tuin ‘De Villa’ is een verrassende, 
twee ha grote tuin in de Ooijpol-
der, die harmonieus overgaat in het 
landschap. Rondom het woonhuis 
is een formele siertuin, een hoog-
stamboomgaard en een moestuin. 
Verderop worden de vormen orga-
nischer. Midden in het boerenland, 
voorbij de bomentuin en paarden 
wei, is er een naturalistische  gras-
sentuin met wuivende grashalmen 
en vaste planten, die tot de Dutch 
Wave stijl wordt gerekend. 

Verspreid in de tuin staan kunstwer-
ken en een 5 tal gedichten op glas-
platen van o.a. Victor Vroomkoning, 
Marijke Hanegraaf en Noud Bles.

Tijdens het 3 Oever Festival exposeren Truus Nauta 
en Bets Kusters in Tuin ‘De Villa’.

   
     

 

Z

Tuin ‘De Villa’
Lily en Fried Frederix

Tuinkunst



   
     

  
                

Homüsche Mühl

 

Z

Adres 
Nieler Straße 240
47533 Keeken

Telefoonnummer 
06 255 107 33/06 226 042 28

Emailadres 
evenementenbureauvander-
zand@gmail.com

Website 
homuschemuhl.nl

Het afbreekstreepje hoort niet in het emailadres.

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Homüschemühl is de historische 
naam (1370) voor een geëngageer-
de en kunstminnende woonge-
meenschap in Kleve-Keeken (D), 
pal op de Nederlands-Duitse grens, 
vlakbij het dorp Millingen aan de 
Rijn, in het kerngebied van het 3-Oe-
ver Festival en op 16 km afstand van 
het centrum van Nijmegen. 

Er zijn met regelmaat exposities te 
zien in de Homüsche Mühl. Zo ex-
poseren er kunstenaars tijdens het 
3 Oever Festival. Dit jaar wordt er 
onder andere ook een videoverslag 
getoond van het Homüschemühl 
Kunstproject 2016: De Pelgrim 2016 
van Anton Houtappel. 

Kijk voor meer informatie en activi-
teiten op de website.

Tijdens het 3 Oever Festival exposeren Arvid Hagen, 
Ingrid Geerdink, Anne Thoss en Uwe Verheyen in de 
Homüsche Mühl.

   
     

 

Z

Homüsche Mühl

Expo-ruimte



   
     

  
                

Waard van
Kekerdom

 

Z

Adres 
Weverstraat 94
6579 AG  Kekerdom

Telefoonnummer 
06 232 538 78

Emailadres 
waardvankekerdom@gmail.com

Website 
waardvankekerdom.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



De Waard van Kekerdom is een 
warm en sfeervol café dat zich uit-
stekend leent voor exposities. Zo 
is er gedurende het hele jaar een 
expositie te zien van de prachtige 
tekeningen en schilderijen van kun-
stenaar Marlynn Amina. 

Je kunt de exposities altijd komen 
bewonderen onder het genot van 
een lunch of diner of gewoon een 
kopje verse koffie, thee, pilsje of een 
glaasje wijn. Tevens biedt de Waard 
het hele jaar door een podium voor 
bands, dj’s of andere artiesten en 
worden er regelmatig dansfeesten 
georganiseerd. Gelukkig is er geen 
gebrek aan kunst en cultuur in het 
mooie, pittoreske Kekerdom! 

Bij de Waard van Kekerdom hangt tijdens het 3 Oe-
ver  Festival een Artomaat. Daar kun je voor 4 euro 
een pakje kunst kopen. Wellicht een uniek souvenir 
of cadeau. 

   
     

 

Z

Waard van Kekerdom

Expo-ruimte



   
     

  
                

Nell van
Groningen

 

W

Adres 
Poelsestraat 6
6687 BJ Angeren 

Telefoonnummer 
026 325 2533

Emailadres 
nell.jansen@kpnplanet.nl

Website 
www.nellvangroningen.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



De acrylwerken van Nell zijn krach-
tig van kleur en vaak figuratief. Haar 
werk kan heel abstract zijn, maar 
ze vindt het ook fantastisch om de 
realistische werkelijkheid weer te 
geven.

De schilderijen zijn afhankelijk van 
het moment en het thema waar Nell 
voor kiest, meestal erg kleurrijk en 
expressief. Ze geeft les in aquarel-
leertechnieken en het abstraheren 
van acrylwerken. 

   
     

 

W

Nell van Groningen

Schilderkunst



   
     

  
                

Atelier
De Jutteakker

 

W

Adres 
Grindgat 2
6687 LM Angeren 

Telefoonnummer 
06 269 026 00

Emailadres 
r.oostendorp51@upcmail.nl

Website 
bronsatelier.nl

3 Oever Open Atelier Route

Bronsgieten



      ‘Verbeelden, uitdrukken 
en verbinden in brons’ 

     
Rita woont en werkt in Angeren. 
Naast ‘vrij werk’ maakt ze bronzen 
beelden in opdracht voor speciale 
gelegenheden en grensmomenten. 
Ieder beeld wordt door haarzelf ge-
goten bij MIET AIR in Beers. 
Het gieten gebeurt volgens de ‘ver-
loren wasmethode’ (cire-perdu). 
Ieder beeld is dus een unica. 

Recent werk zijn de ‘Cellen’, de 
‘Bee-collectie’ en de ‘Cultivars’, ge-
inspireerd door de natuur en de le-
vensstijl van solitaire bijen.
Rita maakt schalen, abstracte objec-
ten en figuratieve beelden in brons.
Door het toepassen van natuurma-
terialen en organische structuren 
krijgt het werk een eigen karakter 
en stijl. 

   
     

 

W

Rita Oostendorp

Bronsgieten



   
     

  
                

Truus
Verwielen

 

W

Adres 
Geen expositie aan huis
Exposeert op aanvraag

Telefoonnummer 
06 235 520 76/026 323 0556

Emailadres 
truusverwielen@live.nl

Website 
truusverwielen.com

3 Oever Open Atelier Route

Bronsgieten



Truus Verwielen
Ruim 20 jaar geleden is Truus be-
gonnen met het maken van beel-
den. Aanvankelijk boetseerde ze 
vooral de menselijke figuur, de 
laatste jaren werkt ze voornamelijk 
non-figuratief. 
Sinds 2000 maakt ze bronzen beel-
den. Ze vervaardigt de mallen en 
werkt zelf de beelden af. Het gieten 
doet ze samen met een vaste groep 
kunstenaars. Doordat ze de ‘verlo-
ren was-methode’ gebruikt, is ieder 
beeld uniek.
Van huis uit is ze grafisch vormge-
ver, maar de liefde gaat uit naar 
het ruimtelijke. Haar werk is licht-
voetig. Haar beelden geven de wer-
kelijkheid een kwinkslag. Beelden 
maken geeft haar plezier en werkt 
bevrijdend en dan komt de humor 
vanzelf.

Truus exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het  
kerkje in Angeren.

   
     

 

W Bronsgieten



   
     

  
                

Herman Plönes

 

W

Adres 
Buitenpolder 2
6685 MA Haaldern

Telefoonnummer 
06 166 093 26

Emailadres 
h.plones@kpnmail.nl

Website 
geen

3 Oever Open Atelier Route

Beeldhouwen



     
Tien jaar geleden is Herman met 
beeldhouwen een nieuwe weg in-
geslagen en inmiddels beheerst het 
zijn leven.

Herman werkt het liefst met mar-
mer zoals carrara, Portugees mar-
mer en Grieks marmer.
Hij houdt van hakken.

Tjdens het 3 Oever Festival exposeren ook Henk van 
der Vegt en Bart Janssen in zijn atelier.

   
     

 

W

Herman Plönes

Beeldhouwen



   
     

  
                

Zepplinn
Zin in Vormgeving

 

W

Adres 
Pannerdenseweg 28
6686 BG  Doornenbrg 

Telefoonnummer 
06 515 873 68

Emailadres 
info@zepplinn.nl

Website 
www.zepplinn.nl

3 Oever Open Atelier Route

 Beeldhouwen



Marjo raakt geïnspireerd door de 
mens, de natuur, verlangen naar 
reizen, het ontmoeten, de dood, het 
experiment, spelen met materialen 
en zoeken naar mogelijkheden en 
onmogelijkheden, samenvoegingen 
van meerdere materialen. Telkens 
experimenteert ze weer, mislukkin-
gen ten overvloede maar van daar-
uit doet ze ook nieuwe vondsten. 

Ze geeft al 23 jaar les in beeldhouw- 
en bronstechnieken,  in haar eigen 
atelier en bedrijf Zepplinn Zin in 
Vormgeving. Een heerlijk atelier met 
een lommerrijke tuin waar het goed 
toeven is.

   
     

 

W

Marjo Wiltingh

Beeldhouwen



   
     

  
                

Susie
Endenburg

 

W

Adres 
Cattepoelseweg 235
6815 CC Arnhem

Telefoonnummer 
06 103 711 18

Emailadres 
susie.endenburg@upcmail.nl

Website 
poppenmaker.com

3 Oever Open Atelier Route

Drukkunst



Susie maakt al meer dan 25 jaar 
drukwerk. Ze maakt vooral lino- en 
houtsneden. Maar eigenlijk vindt ze 
alles wat afdrukt leuk om mee te ex-
perimenteren. Stempels, sjablonen, 
karton of een stuk hout met mooie 
nerven vindt ze fijn om te gebrui-
ken. 

De natuur, reizen, maar ook het da-
gelijks leven zijn de inspiratiebron-
nen voor haar werk.

Susie exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
kerkje in Angeren.

   
     

 

W

Susie Endenburg

Drukkunst



   
     

  
                

Pydé
Meubels & interieurs

 

W

Adres 
Munnikhofsestraat 28
6691 HH Gendt

Telefoonnummer 
0481 424 518/ 06 543 444 99

Emailadres 
info@pyde.nl

Website 
www.pyde.nl

3 Oever Open Atelier Route

Houtkunst



Stefan Posthuma ontwerpt en 
maakt vooral toegepaste kunst, 
vaak in opdracht, maar ook voor ei-
gen gebruik.  Zijn stijl is herkenbaar 
aan het gebruik van natuurlijke ma-
terialen en vormen. Zo past hij vaak 
vloeiende lijnen en geometrische 
vormen toe. Je ziet die vormgeving 
terug in de meubels en interieurs 
die hij heeft ontworpen en gemaakt. 

Die vormgeving zie je ook in zeer 
uiteenlopende zaken zoals mu-
ziekinstrumenten, tribunes, lam-
pen, tuinhuisjes en andere kleine 
bouwwerken van zijn hand. Een 
goed voorbeeld hiervan is de pi-
ramide die hij heeft ontworpen en 
gebouwd. Tijdens het festival  en op 
afspraak is deze te bezoeken. 

   
     

 

W

Stefan Posthuma

Houtkunst



   
     

  
                

Inga Kennedy

 

W

Adres 
Rijnstraat 101
6686 MK Doornenburg 

Telefoonnummer 
06 289 521 15

Emailadres 
inga@kennedy.nu

Website 
ingakennedy.nl

3 Oever Open Atelier Route

Multi-kunst



Inga begon in 1969 haar zoektocht 
naar verschillende kunstuitingen via 
diverse kunstopleidingen. Ze gaf les 
in verschillende landen. In de late ja-
ren 90 ontstond ruimte en rust voor 
de ontplooiing van eigen creativiteit 
toen ze besloot minder les te geven 
en meer tijd te besteden aan eigen 
werk. Primair via schilderkunst, la-
ter ook via beeldhouwkunst.

Belangrijk, steeds terugkerend mo-
tief in haar schilderactiviteiten is de 
eindeloze horizon. Deze boeiende 
oneindigheid kan ze maar moei-
lijk los te laten bij de fascinerende 
zoektocht naar nieuwe thema’s. Bij  
beeldhouwen wisselt haar aanpak, 
ze laat zich leiden door een mooie 
steen, maar ze heeft ook  een hele 
voorraad schetsen waarbij ze een 
passende steen zoekt.

   
     

 

W

Inga Kennedy

Multi-kunst



   
     

  
                

Piramide 
aan de Waal

 

W

Adres 
Munnikhofsestraat 28
6691 HH Gendt

Telefoonnummer 
0481 424 518

Emailadres 
info@piramideaandewaal.nl

Website 
www.piramideaandewaal.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



‘verruim je horizon’

Piramide aan de Waal is een bijzon-
dere locatie gelegen in het groen 
aan de oever van de waal in Hulhui-
zen. Het is gebouwd in de verhou-
dingen van de Piramide van Cheops 
en geplaatst op de windrichtingen. 
Veel bezoekers ervaren dat de spe-
cifieke vorm en energie in de Ko-
ningskamer bijdraagt aan de focus 
op hun activiteit.
In het centrum vinden diverse activi-
teiten plaats zoals yoga,  familie-op-
stellingen, exposities, klankwork-
shops, en concerten. Daarnaast 
biedt de piramide ruimte aan oplei-
dingen en trainingen.

Tijdens het 3 Oever Festival is de Piramide aan de 
Waal de pleisterplaats op de Westoever en expo-
seert de fotografe Andrea Gulickx.

   
     

 

W

Piramide
aan de Waal 

Expo-ruimte



   
     

  
                

Mimi van
Bindsbergen

 

O

Adressen 
Schoolstraat 15b
6901 HD Zevenaar

Tellstrasse 7
Malberg Duitsland

Telefoonnummer 
06 108 571 52

Emailadres 
mimivanbindsbergen@yahoo.
co.uk

Website 
www.mimi-art.eu

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Als een archeoloog loopt Mimi 
buiten en verzamelt indrukken en 
voorwerpen, zoekend naar dieptes 
en lagen van de tijd: het landschap 
als achtergebleven verhaal. Wat ver-
telt het? Ze loopt en voelt de sfeer, 
proeft en raakt aan. Vervoering, be-
roering wil ze laten zien. Het trans-
formeert zich op het doek.
Een veranderende beweging is dat 
ze nu samenwerkt met andere dis-
ciplines. Improvisaties in beweging, 
fotografie, geluid, korte films maken 
zijn nieuwe, aanvullende aspecten 
in haar werk. In haar schetsen staat 
de mens centraal. 

Zomerworkshops tekenen en schil-
deren, tekenen naar model organi-
seert ze in haar atelier in de Eifel in 
Duitsland.

Mimi exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
Gemaal Oude Rijn en in de Raayhof in Pannerden.

   
     

 

O

Mimi van Bindsbergen

Schilderkunst



   
     

  
                

Riet Mooren

 

O

Adres 
Panovenweg 31
6905 DW Zevenaar 

Telefoonnummer 
0316 527 471 

Emailadres 
rietmooren@hotmail.com

Website 
www.rietmooren.nl

3 Oever Open Atelier Route

Schilderkunst



Riet exposeert sinds 1968. Haar di-
ciplines zijn tekenen,  schilderen, 
etsen, druksels, integration-art, per-
formance.

Het thema veranderingen is essen-
tieel in haar schilderijen en in haar 
leven.
Onder andere rozenblaadjes inspi-
reerden haar in het thema van de 
veranderingen. Elk blaadje is te zien 
als een afzonderlijk deel van het 
grote geheel.

Met deze kwetsbare materialen uit 
de natuur, vormt Riet vol eerbied 
nieuwe creaties, waarbij zij de vol-
maaktheid van de natuur mag ge-
bruiken om deze respectvol te laten 
excelleren in kunstvormen.

Riet  exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
Gemaal Oude Rijn en in de Raayhof in Pannerden.

   
     

 

O

Riet Mooren

Schilderkunst



   
     

  
                

Kunstatelier
Ooy

 

O

Adres 
Heilige Huisjes 38
6905 AB Ooy (Zevenaar)

Telefoonnummer 
06 226 400 33

Emailadres 
connykoster@hotmail.com

Website 
www.kunstatelier-ooy.nl

3 Oever Open Atelier Route

Keramiek



Conny wil dat het patroon in haar 
werken (vazen en torso’s van klei) 
meer aandacht krijgt dan de vorm. 
Daarom is ze begonnen met Raku-
stoken, een snelle manier van glazu-
ren van keramiek in een zaagselton. 
Ze brengt ingewikkelde patronen 
aan op het kunstwerk en waar geen 
glazuur zit, verschijnt zwart door de 
rook. Dat levert het craquele-effect 
op. In de tuin bij het atelier staan 
beelden van marmer en serpentijn, 
vrouwfiguren, koppen en handdoe-
ken die over een metalen vorm han-
gen.
Conny geeft daarnaast met veel 
plezier les in beeldhouwen en boet-
seren bij de KWA in Arnhem. Ze 
geeft workshops beeldhouwen op 
aanvraag in haar atelier in Ooy (Ze-
venaar).

   
     

 

O

Conny Koster

Keramiek



   
     

  
                

Galerie 
Meander

 

O

Adres 
Arnhemseweg 4
6901 DW Zevenaar

Telefoonnummer 
06 505 606 03

Emailadres 
info@galeriemeander.nl

Website 
www.galeriemeander.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Gestart vanuit een grote betrok-
kenheid is galerie Meander sinds 
1988 actief op het gebied van he-
dendaagse kunst. Dat uit zich in de 
exposities waarbij werk van jonge, 
talentvolle, beroeps beeldende 
kunstenaars wordt gepresenteerd 
maar ook van gerenommeerd kun-
stenaars. 

De galerie heeft, naast het orga-
niseren van exposities, een eigen 
kunstuitleen met ruim 3000 kunst-
werken van ca. 200 kunstenaars. De 
collectie blijft door het roulatiesys-
teem steeds actueel. Kwaliteit en 
professionaliteit zijn het uitgangs-
punt bij de selectie van de kunst-
werken. Een persoonlijke benade-
ring, naar zowel particulier, bedrijf 
en kunstenaar, staat bij galerie Me-
ander hoog in het vaandel.

   
     

 

O

Galerie Meander

Expo-ruimte



   
     

  
                

Eet-Lokaal

 

O

Adres 
Wittenburgstraat /Markt 25
6901 AH Zevenaar

Telefoonnummer 
0316 242 409

Emailadres 
restaurant@eet-lokaal.com

Website 
www.eet-lokaal.com

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Restaurant Eet-Lokaal is, naast een 
restaurant waar je lokale producten 
op de kaart vindt, ook een expositie-
ruimte voor regionale kunstenaars. 
Tijdens de openingsuren kun je vrij-
blijvend door de ruimten lopen om 
kunst te bekijken. Het restaurant 
heeft twee ruimtes op de begane 
grond en drie op de eerste verdie-
ping. Ruim 50 werken zijn er te be-
zichtigen. Elk half jaar wordt er ge-
wisseld van kunst en kunstenaars. 

Van 1 juli 2017 t/m 31 december 
2017 zijn er exposities van fotogra-
fisch werk van Rob Chevallier en 
schilderijen van Maurice Kummer. 
Het is zeer divers werk dat op unie-
ke wijze tot een samengestelde ex-
positie is gesmeed. 

Restaurant Eet-Lokaal is het per-
fecte punt om tijdens je kunstroute 
een kop koffie, lunch of afsluitend 
diner te nuttigen. 

   
     

 

O

Eet-Lokaal

Expo-ruimte



   
     

  
                

Stadsbrouwerij
Wittenburg

 

O

Adres 
Markt 7
6901 AE Zevenaar

Telefoonnummer 
0316 253 520

Emailadres 
info@stadsbrouwerijwittenburg.nl

Website 
www.stadsbrouwerijwittenburg.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



In Stadsbrouwerij Wittenburg ex-
poseert Jeroen Hessels. Jeroen te-
kende als kind al graag. Hij begon 
twee jaar geleden met schilderen. 
Hij kreeg enthousiaste reacties en 
bleef doorgaan met schilderen. Hij 
probeert nieuwe technieken uit met 
dikke kwasten, penselen, een pallet-
mes of misschien toch een combi-
natie. Hij heeft zich alle technieken 
zelf aangeleerd met een passie die 
hij gaandeweg heeft gevonden en 
blijft uitbreiden. Jeroen vindt het 
geweldig om mensen te boeien met 
zijn werken. Hij ziet het schilderen 
eigenlijk net zoals het echte leven, 
uitproberen, ervaring opdoen en er 
proberen iets moois van te maken.

Je kunt in de gezellige ambiance van 
Stadsbrouwerij Wittenburg de wer-
ken van Jeroen vrij bekijken.

   
     

 

O

Stadsbrouwerij
Wittenburg

Expo-ruimte



   
     

  
                

Gemaal
Oude Rijn

 

O

Adres 
Deukerdijk 42
6911 KL Pannerden

Telefoonnummer 
 0316 241 757

Emailadres 
info@gemaalouderijn.nl

Website 
www.gemaalouderijn.nl

3 Oever Open Atelier Route

Expo-ruimte



Gemaal Oude Rijn is een ge-
renoveerd cultureel erfgoed. Het 
is een creatieve plek voor kunst, 
verblijf en verpoos, een ideale plek 
voor vergaderingen, workshops, ex-
posities en familiebijeenkomsten.

Geniet tijdens een fiets- of wandel-
tocht van een pauze bij het Gemaal 
Oude Rijn, onder het genot van een 
lekker kopje koffie met apfelstrudel 
of een lunch als je echte trek hebt 
gekregen.

Het is een plek waar water, cultuur 
en natuur elkaar ontmoeten.

HORECA • KUNST • EXPOSITIERUIM-
TE • MUSEUM • VAKANTIEWONING

Tijdens het 3 Oever Festival is Gerard Kessels ‘Artist 
in Residence’ in het Gemaal Oude Rijn..

   
     

 

O

Gemaal Oude Rijn

Expo-ruimte



   
     

  
                

Colofon
Uitgever
Stichting 3 Oever Festival 
www.3oeverfestival.nl

Hoofdredactie en vormgeving
Alie Engelsman 
Presentation Matters 
presentationmatters.nl

Drukwerk
Drukkerij Rozijn Repro 
rozijnrepro.nl
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Niets van deze publicatie mag zonder 
toestemming van de uitgever en/of de 
hoofredacteur worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie of als elek-
tronische bijlage.

Deze informatiewaaier is deels gesub-
sidieerd door provincie Gelderland, het 
Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland 
en de vereniging Beleef Rijn Waal en 
heeft een waarde van €5,00.

3 Oever Open Atelier Route

Colofon



      Ω
     

 ‘Handzaam hout’

     Sculpturen in hout. 
    Handwerk meubels.

Ik vind hout, meer of minder ver-
gaan, in de bossen van Europa. 
Het beeld is er al en ik haal het over-
bodige weg.  

Daarnaast (opgeleid bij Kopshout in 
Nijmegen) maak ik meubels en ob-
jecten, meer of minder functioneel, 
waarbij ik oud en nieuw combineer 
en inlegwerk gebruik.

Gerard exposeert tijdens het 3 Oever Festival in het 
Gemaal Oude Rijn in Pannerden
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