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Open Ateliers Duinoord en omgeving 19 en 20 juni 2021
Bent u geïnteresseerd in kunst en wilt u graag in een ongedwongen
sfeer in contact komen met kunstenaars? Kom dan naar de Open
Ateliers in de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier. U bent in het weekend van 19 en 20 juni welkom van 12.00
tot 18.00 uur. U herkent de locaties aan een raambord met het logo
van Open Ateliers Duinoord e.o.

Are you interested in fine art and in meeting local artists?
Please come to Open Ateliers Duinoord on June 19th and 20th
from 12:00 AM to 18:00 PM. You can visit 31 artists in Duinoord,
Zeeheldenkwartier and Regentessekwartier. The studios of the
participating artists are recognised by a window sign with the
logo of Open Ateliers Duinoord.

Laat u verrassen door het werk van schilders, tekenaars, etsers,
beeldhouwers, fotografen, sieradenmakers, keramisten, textiel- en
glaskunstenaars.

You will be delighted with the fine paintings, great etchings and
drawings, fabulous sculpture, excellent photography, beautifull
jewelry, superb ceramics, and wonderful textile and glass art.
Each artist will gladly show you around in his or her studio,
describing how the art works are actually made. And, of course,
most works of art are also for sale from the artists directly.

Dit jaar kunt u op 27 locaties het werk van 31 kunstenaars zien en
ook een kunstwerk rechtstreeks van de kunstenaar kopen. Bij veel
kunstenaars kunt u in hun atelier zien hoe het werk wordt gemaakt.
Deze ateliers herkent u aan een * bij hun naam in de brochure.
Wilt u eerst een indruk krijgen van wat er zoal te zien is tijdens het
weekend? Bezoek dan de overzichtstentoonstelling bij Artgallery/
Makelaardij Koenders, want hier hangt of staat van elke kunstenaar
een werk. Artgallery Koenders is door zijn centrale ligging ook een
prima startpunt voor uw wandeling of fietstocht tijdens het Open
Ateliers-weekend. De gallery is te vinden in de 2e Schuytstraat
164/hoek Reinkenstraat, en is op 19 en 20 juni geopend van 12.00
tot 18.00 uur.

For an overall impression, a visit is recommended to the
Koenders Art Gallery, centrally located in the Duinoord area.
Each of the participating local artists is represented by a
single art work. Koenders Art Gallery is located at the corner
of Reinkenstraat and second Schuytstraat. Koenders is also a
good starting point for a tour on foot or by bike visiting the local
artists of your choice.
The overview exhibition at Koenders runs from 2 to 29 June
2021 (weekdays only).

Maar u kunt ook al eerder bij Artgallery Koenders terecht, want de
overzichtstentoonstelling is (op werkdagen) vanaf woensdag 2 juni
t/m dinsdag 29 juni te bezoeken.

Meer informatie:
www.openateliersduinoord.nl

• Facebook: www.facebook.com/openateliersduinoord • e-mail: openateliersduinoord@gmail.com
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Makelaardij en
Artgallery Koenders

1

galerie

2e Schuytstraat 164
E info@koenders.nu
W www.koenders.nu

Overzichtstentoonstelling

3

Mieke
Kettler
etsen

Morsestraat 24
E info@miekekettler.nl
W www.miekekettler.nl

z.t.
werk op papier, combinatiedruk, 50x50 cm

Toegepaste

6 Kunst
galerie

Valkenbosplein 11
E info@toegepastekunst.nl
W www.toegepastekunst.nl

Derek Welbergen, ‘Draadje los / Loose wire’
MDF uitgezaagd, deels beschilderd,
deels gevernist, 40x35 cm

Christiaan
de Roo

2

fotografie, collages

Obrechtstraat 212
E galerievanblankenburgh@gmail.com
W www.christiaanderoo.exto.nl

‘Elfen’
foto’s op kalkpapier, 30x41 cm

Martine

4 Knoppert
glas

Voltastraat 34
E info@martineknoppert.nl
W www.martineknoppert.nl

‘Krul’
glasfusing, 23x23x8 cm

7

Kiki
Demelinne
keramiek

Daguerrestraat 38
E kiki@editions.nl
W www.kikidemelinne.nl

‘Strandjutter’
keramiek met plastic vondst, 13x20 cm

Trudie
Wals

grafiek, fotografie, schilderen

Conradkade 99 - woonark
E trudiewals@gmail.com
W www.trudiewals.nl

z.t.
ets in gemengde techniek, 90x60 cm

5

André
van Lier

beeldhouwen

Berkstraat 2
E info@andrevanlier.com
W www.andrevanlier.com

‘Ellips Hexametrisch’, 2019, nr. 47-1210
kleur champagne, 50x22x4 cm

Miriam

8 l’Herminez

mixed media, textile

van Merlenstraat 67B
E miriam.lherminez@gmail.com
W www.lherminez.com

‘Verstilling’
mixed media, 30x24 cm

Marcello’s Art Factory

9 and Rock Gallery

opruiming - tekeningen, prints, schilderijen

Koningin Emmakade 148
E info@marcellos.nl
W www.marcellos.nl

‘Tronie Marcello’
pen en inkt, A4

Corinne

12 de Vries
schilderen

Tasmanstraat 59
E corinnedevries@hotmail.com

z.t.
acryl op papier, 70x65 cm

Maud

15 Ramaekers

2D divers en ruimtelijk

1e Sweelinckstraat 27
E maud.ramaekers@live.nl
W www.maudramaekers.com

‘Me and I’
on rubber-doek (acryl en wasco), 130x150 cm

Roula

10 El Derbas

schilderen, tekenen, gedichten

Koningin Emmakade 103
E roula.j.derb@gmail.com
W www.roulaelderbas.com

‘The Lake Dance’
50x50 cm

Caha

13 Jewellery
sieraden

Laan van Meerdervoort 89
E caha.jewellery@gmail.com
W www.caha.nl

z.t.
ketting, multi edelstenen, kristallen facet
geslepen, silver 18k verguld, 50-60 cm

Naomi

16 Hirschfeld
keramiek

1e Sweelinckstraat 27
E n.hirschfeld@kpnmail.nl
W www.hirschfeld.exto.nl

‘Zee-egel’
keramiek, steengoed met verschillende
glazuren, 20x30x20 cm

Annemiek

11 Treep

schilderen, fotografie

Tasmanstraat 59
E annemiektreep@hotmail.com
W www.annemiektreep.nl

‘Boomschors’
foto op canvas, 40x60 cm

Sandra

14 de Haas

keramiek, schilderen, tekenen

Tasmanstraat 151
E smdehaas@ziggo.nl

‘Flyn’
aquarel/gouache op aquarelpapier, A4

Adoráble Art+Design

17 Gallery

groepsexpo hedendaagse kunst

Banstraat 9
E galerie@adorable.nl
W www.adorable.nl

Melchior van Dansik • Ndebele Tafeltjes,
Handmade Nomadic Furniture, wood epoxy and
iron with gilded copper wire

18

Clary
Klomp

schilderen

Van Blankenburgstraat 70
E clary.klomp@gmail.com
W www.claryklomp.vpweb.nl

‘Eostre’
olieverf op linnen, 60x90 cm

21

Will
Leonard
assemblage

Lubeckstraat 121
E wsjleonard@gmail.com
W www.wsleonard.com

‘Verulamium’
acrylverf en collage op paneel, 80x84 cm

24

Stijn
Smissaert
schilderen

2e van Blankenburgstraat 82
E info@stijn-smissaert.nl
W www.piet-smissaert.nl

Piet Smissaert, z.t.
olieverf, 45 x 55 cm

Janine

19 van Herwaarden
schilderen

Stadhouderslaan 9 (unit 2)
E janine.vanherwaarden@gmail.com
W www.springbird.nl

‘Weightless’
gemengde techniek op houten paneel,
30x30 cm

Karoline

Ingrid

20 la Haye

sieraden, zilver, koper

Stadhouderslaan 9
E lahayejewelry@gmail.com
W www.lahayejewelry.nl

‘Folha de Cobra’
broche, koper met saffier in gouden zetting,
6x6 cm

Heleen

22 Sabbatino

23 Arends

Lubeckstraat 120
E tradur.ka@gmail.com

Groot Hertoginnelaan 147a
E hearends@xs4all.nl
W www.heleenarends-fotografie.com

schilderen

‘Naakt’
acryl op papier, 40x60 cm

Carole

fotografie

‘Reflection in glass’
foto, 70x50 cm

Catherine

25 Swarthof

26 Pineau

Sweelinckplein 49
E carole.swarthof@gmail.com
W www.caroleswarthof.exto.nl

Sweelinckplein 42
E pineau@exto.nl
W www.pineau.exto.nl

beeldhouwen

‘Hersenkronkels’
Languedoc marmer, 32x28x23 cm

keramiek beelden

‘(Pas)poort – Jemen’
keramiek, steengoed, 59x38x31 cm

Carlein

Loek

Lonneke

27 van der Beek

28 Bos

29 Nijeboer

Sweelinckplein 42
E carleinb@yahoo.com

2e Schuytstraat 212
E info@loekbos.nl
W www.loekbos.nl

2e Schuytstraat 115A
E l.nijeboer@hccnet.nl
W www.nijeboer.exto.nl

mixed media, schilderen

beeldhouwen, schilderen

‘Centaur’
brons gegoten, unicum, hoogte incl. sokkel
54 cm

z.t.
monoprint op papier

Anneke

keramiek

‘Herfstblad’
keramiek, steengoed, 2x53x24 cm

Cen

30 Zwolsman

31 Art

2D- en 3D-viltwerk

schilderen

2e Schuytstraat 164, grijze zijdeur
E rosacoppoolse@hotmail.com
W www.cenart.nl

2e Schuytstraat 115A
E az@zenzovoort.nl
W www.viltflexplek.nl

Colofon
Algemene organisatie OAD 2021:
Carole Swarthof, Jacob Muller, Marga
Sierkstra, Naomi Hirschfeld
Werkgroepen:
Catherine Pineau, Lonneke Nijeboer, Stijn
Smissaert
Website-advies: Wilbert van Diemen
Vormgeving brochure: Jerney de Jong
E-mail: openateliersduinoord@gmail.com
‘In beeld’
vilt, schuimrubber, metaal, kunststof,
18x25x4 cm

‘La Maika’
mixed media, 120x140 cm

De activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

www.fonds1818.nl

2e Schuytstraat 164

Sweelinckplein 42

Meer informatie:
www.openateliersduinoord.nl
www.facebook.com/openateliersduinoord

