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OARkrant 25
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn
bij de opening van de 25e Open Atelier Route Noordenveld 2013 op
zaterdag 11 mei om 11.00 uur in Het Koetshuis, Mensingeweg 3, Roden.

De open atelier route wordt geopend door Oeds Keizer,
wethouder Kunst en Cultuur. Patricia Suer treedt op met haar theaterstuk ‘De Vlucht’.

Deze OAR-krant is verkrijgbaar bij de VVV’s of de bibliotheek van Groningen, Leek, Norg, Peize en Roden.

Open Atelier Route 1988 – 2013
een jubileum om te vieren!

Fokko Rijkens

Marleen van Engelen

Magda Balvers 
Atelier Stenhorstdijk, Peizerwold
magdabalvers@xs4all.nl
ruimtelijk viltwerk
schapenwol, rubber, glas.
gemengde techniek

Het begon op een stralende dag, op de
Molendag in mei van 1988.
Tientallen fietsers dronken wat in het heerlijke
zonnetje op het terras van Café Ensing in
Peize. De kerk stond open en binnen kon je
keramisch werk en schilderijen zien. En toen
bleek dat Peizer kunstenaars hun atelier ook
hadden opengesteld, zodat je daar ‘in de
keuken’ kon kijken. De eerste Open Atelier
Route was geboren!
Tien jaar later zag het er heel anders uit.
De meeste professionele kunstenaars uit
Noordenveld waren lid geworden van
kunstenaarsvereniging Verkuno. Uit alle hoeken
van onze gemeente kwamen ze: Een, Huis ter
Heide, Roden, Peize, Norg, Peest en Veenhuizen, Roderwolde, enz. En natuurlijk was er een
aantal jaren een heel ‘nest’ kunstenaars in de
koekfabriek in Peize actief; daar waren maar
liefst veertien ateliers.
En elk jaar op de Open Atelier Route was er
een feestelijke opening, fraai weer – gewoon
geluk – en een grote reeks gastvrije ateliers
waar je je kon laten verrassen door veel fraaie

en bijzondere kunstwerken. Honderden bezoekers zagen dat steeds met veel waardering!
En nu is het 2013, met de 25e Open Atelier
Route.
25 jaar samenwerking tussen kunstenaars,
vogels van heel verschillend pluimage!
19 kunstenaars doen mee. Van vrijdagochtend
10 mei tot en met zondagmiddag 12 mei van
12.00 tot 17.00 uur. Dus speciaal voor dit
jubileumjaar zijn de ateliers drie dagen open
om op al die plekken te kunnen genieten van
de passies van deze kunstenaars.

Ad Breedveld 
Atelier Kunst en Vlieg
Generaal vd Boschweg 9, Veenhuizen
www.kunst-kolonie-veenhuizen.com
Expositie: Mijn leven in 15 verzamelingen.
Voorbereiding op de groepstentoonstelling
in 2014.
Grafiek, collages, installaties en groepsprojecten
Feestelijke receptie, zondag12 mei,15.00
uur. Met daarin de presentatie van het
Album ‘VER/ONT/HER-ZAMELEN-2014’
met samensteller Ad Breedveld en uitgever
Paul Borggreve (St. Algehele Aanraking).
Johanneke Dun 
Lieverseweg 3, Altena
www.johannekedun.nl
Ik wil mensen graag uit de verf laten
komen en het gaat om de kleur. Dus als je
ook mijn recente landschappen wilt zien,
dan ben je welkom.
Olieverf schilderijen op masoniet en houtskool
tekeningen
Vrijdag 10 mei van 15.00 – 17.00 uur:
snuffeluurtjes Poppentheater ‘Drie in de
kast’.

!
= extra

Open Atelier Route Noordenveld: 10 t/m 12 mei
De Open Atelier Route Noordenveld is te bezoeken van vrijdag 10 mei t/m zondag 12 mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Programma en

!
= extra

Ans Courtier 
Koetshuis, Mensingeweg 3, Roden
www.itsamiracle.nl
Fotografie, mixed-media en installaties
Tijdens deze atelierroute houd ik o.a. een
opruimingsuitverkoop
Marleen van Engelen 
Studio Kunst en Vlieg
Generaal v.d. Boschweg 7
Veenhuizen
www.Kunst-en-Vlieg.com
Portetten van Hemelkijkers, tekeningen en filmpjes.
Arien de Groot 
Atelier Vier-B
De Pol 21, Peize
www.ariendegroot.nl
Van de waarneming uitgaand, zoek ik al schetsend, een vereenvoudiging van de werkelijkheid.
acrylverf, aquarelverf, linosnede.

!
= extra

Rianne Kooijman 
‘Naast de Kerk’
Kerkstraat 4, Peize
www.riannekooijman.nl
Aquarellen in weer en wind op het Wad.
Kleurrijke acrylschilderijen, abstract en figuratief.
Aquarel, acryl, gemengde techniek, zeefdruk en
modelschetsen.
Onder de bezoekers van haar atelier verloot Rianne
een kunstwerk
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Dineke de Lange 
Atelier Stenhorstdijk, Peizerwold
www.thegallery.nl
lyrisch abstracte schilderijen
Acrylverf, pastel op linnen, papier en paneel.
Sonja Leutholff 
Koetshuis, Mensingeweg 3, Roden.
www.sonjaleutholff.com
Fotografie, houtsneden en zwart wit werken.
‘Laat U drie dagen verrassen in het Koetshuis’.
Jolande van Luijk 
De Pol 24, Peize
www.fibreations.nl
Textiel kunst, Viltwerk wandkleden en wearable art als hoeden
en shawls.
Ik demonstreer doorlopend mijn nieuwste techniek,
‘Qvilt’.
Irene Meuldijk 
Hoofdweg 8, Peest
www.irenemeuldijk.nl
Landschapsschilderingen op impressionistische
wijze. ‘Stromend landschap’.
Acrylverf op doek en aquarelverf op papier.

Ansje van den Muyzenberg 
Zuurseweg 19, Peize
www.denoordelijke-etsers.nl
‘Getekende en gebeten variaties op een thema’.
Kleuretsen,gemengde techniek, objecten.
OAR-Jubileumaanbieding: prent in kleine oplage.
Alle dagen etsdemonstraties door Ansje zelf en
Marcia Krijgsman.
Fokko Rijkens 
Hoofdstraat 80, Roderwolde
www.fokkorijkens.nl
Schilderijen: vrij werk en landschapsstudies
(de Onlanden).
Tekeningen; Teksten en gedichten n.a.v. mijn schilderijen (uit Vlaams/Nederlands literairtijdschrift).
Marijtje van der Veen 
Het Koetshuis, Mensingeweg 3, Roden
(Koelenweg 2, Huis ter Heide)
www.cbkdrenthe.nl
Experimenten met verschillende technieken, zoals
druktechnieken op stof, transformaties van
gevonden voorwerpen en afdrukken van gebruiksvoorwerpen.
Gemengde technieken, ruimtelijk en op doek.

Irene Meuldijk

Het programma Stemtaal van Wies Bouma en
vrienden, een feestelijke avond met poëzie,
verhalen, muziek, zingen, etc.
Wies Bouma staat bekend om haar enthousiasmerende, interactieve muziekprogramma's.
Vrijdag 10 mei om 20.00 uur
Kerk van Peize
Toegang � 5,00 inclusief koffie

Ansje van den Muyzenberg

Jolande van Luijk

Marijtje van der Veen

Rianne Kooijman

Maryke Wiegers

Maxelant Harmsze

Ad Breedveld

Loes Wouda

Ans Courtier

Joke Klaveringa 
Meerweg 2, Nietap
www.galeriedeonlanden.nl
aquarel, olieverf, acryl, pastel en etsen.
Schilderijen van ondermeer landschappen, bloemen en kinderen.

Paul Borggreve

Dineke de Lange

Maxelant Harmsze 
De Paardestal
Hooghaar 1, Peize
www.maxelant.nl
Beeldhouwen, installaties en objecten.
In de Paardestal heeft zij een gedeelte van haar
Groningse atelier nagebouwd.
Iedereen kan honderden hoedjes passen om zich
even een heel ander mens te voelen.

Sonja Leutholff

Johanneke Dun
Peter de Vis

Arien de Groot

Joke Klaveringa

Magda Balvers

Wies Bouma en Stemtaal

Peter de Vis 
Atelier Vier-B De Pol 21, Peize
www.peterdevis.nl
Abstracte werken op papier, paneel en doek
in gemengde techniek (olieverf, structuurpasta,
collage)
Maryke Wiegers 
Haulerwijksterweg 4, Een
www.marykewiegers.nl
De laatste tijd heb ik mij vooral bezig gehouden
met het maken van kunstenaarsboekjes.
Grafische technieken, vooral houtdruk en droge naald.
Loes Wouda 
Markiezenhof 25, Roden.
www.atelierlwd.nl
Zeegezichten. Kinderen en vrouwen in een
verstilde sfeer.
Abstract en half-abstract met gebruik van expressieve kleuren.
Acrylverf, aquarel en gemengde techniek.

Opening en De Vlucht
Wethouder Oeds Keizer van Kunst en Cultuur
opent deze feestelijke jubileumdag.
Hierna treedt Patricia Suer op met haar
theaterstuk ‘De Vlucht’. Deze kunstenares
maakt beeldend figurentheater, poëtisch en
intrigerend.
Zaterdagmorgen 11 mei om 11.00 uur.
Koetshuis Roden
Toegang gratis

Atelier Ad Breedveld
Feestelijke receptie. Met daarin de presentatie
van het Album ‘VER/ONT/HER-ZAMELEN-2014’
met samensteller Ad Breedveld en uitgever Paul
Borggreve (St. Algehele Aanraking).
Zondag 12 mei om 15.00 uur

Atelier Johanneke Dun
Snuffeluurtjes Poppentheater ‘Drie in de kast’.
Vrijdag 10 mei van 15.00 – 17.00 uur

Koetshuis: Ans Courtier
Tijdens deze atelierroute o.a. een
opruimingsuitverkoop.

De Paardestal: Maxelant harmsze
In de Paardestal heeft zij een gedeelte van haar
Groningse atelier nagebouwd.
Iedereen kan honderden hoedjes passen om zich
even een heel ander mens te voelen.

Atelier Rianne Kooijman
Onder de bezoekers van haar atelier verloot
Rianne een kunstwerk.
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Atelier Ansje van den Muyzenberg
OAR-Jubileumaanbieding: prent in kleine oplage.
Alle dagen etsdemonstraties door Ansje zelf en
Marcia Krijgsman.
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D e 2 5 e open at elier ro u t e 2 0 1 3 kwam mede t o t s tand me t s u bsidie van de gemeen t e noordenveld en de onders taande sponsors

Café Restaurant Boonstra
050 – 5032161

