Deelnemers Kunstzinnige Tuinen
Noordscheschut
13 juni van 11.00 tot 17.00 in Noordscheschut
Start en Info-punt ZWARTE DIJKJE 35
Entree: Gratis
1. Familie Mol, Modderwijk 5, met kunstenares Jolande Leurink. Tuin: Grote
bordertuin met vaste planten, groentetuin en fruitbomen. Kunst: Jolande: maakt o.a.
gebruik van acrylverf, airbrush-inkt, draden, stoffen, plaatjes en foto's. Haar schilderijen
worden gekenmerkt door heldere kleuren, tekst en een dikke laag lak, waardoor een
glasachtig effect. Vaak zijn het allemaal losse lagen die uiteindelijk samen één passend
geheel vormen.
2. Mevrouw A. Verwey, Modderwijk 3A – Albertina is kunstenares en exposeert in
haar eigen tuin en atelier. Tuin: een grote bloementuin met wandelpaden en er is veel
te zien. Mijn huis als zowel mijn atelier is aan de buitenkant gemozaïekt. Kunst:
Schilderijen en objecten van eigen hand worden tentoongesteld zowel in de schuur, tuin
als in het atelier.
3. Familie Bakker, 31ste Wijk Noord 6 - Ria is kunstzinnige bezig en exposeert
haar eigen werken in de tuin. Tuin: Mooie bordertuin met veel bloemen, een tuinkas
met vruchten en een boerderijachtig kippenhok. Kunst: Ria: beschildert porselein en de
inspiratie haalt zij uit de natuur zoals vogels, paddenstoelen. Maar ook ludieke
beschildering van porselein heeft haar voorkeur zoals een kabouter met blote billen in
het gras.

4. Familie Metselaar, Krakeelsedijk 26, Niesje is kunstenares en exposeert in haar
eigen tuin en atelier en dit doet ze samen met haar kunstvriendin Anneke Venrooy
en ook exposeren in de tuin kunstenaressen Dieneke Dozeman en Dinie Kleine
Tuin: De tuin bestaat uit o.a. een gedeelte bos waar men en aantal gezegdes vindt die
allen betrekking op de liefde hebben. De rest bestaat uit een natuurlijke tuin die vooral
een variabele schakering van groen heeft. Kunst: Niesje: Niesje en Anneke van Venrooy
hebben samen een opleiding in Groningen gevolgd. Niesje schildert veel landschappen
en stillevens in olie,- en acrylverf. Anneke: specialiseert zich steeds meer in het
schilderen van personen en portretten. Ook schildert ze graag buiten in de natuur, het
liefst samen met Niesje. Dieneke: maakt beeldjes van gezinnetjes, twee ouders die de
armen om de schouders van hun kinderen leggen als teken van bescherming. Dinie:
boetseert diverse soorten eenden, vazen, schalen, potten met eendendecoratie. De
opbrengst van deze creatieve creaties van beide dames gaat naar Stichting “De Brug” te
Hardenberg, die zich inzet voor kleinschalige hulpverlening in Cambodja

5. Familie Krikken, Krakeel 50, met kunstenares Harma Wierbos Tuin: Gazon, dat
omringd wordt met mooie borders en er is een dierenweide. Kunst: Harma: Zon, Licht,
Ruimte en Vrijheid. Deze vier woorden zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met
glas. Glas heeft een speciale aantrekkingskracht, zeker op mij. Het zonlicht dat speelt in
het glas, de mooie kleuren en vormen die door de breking van het licht te zien zijn. Het
fascineert mij telkens weer. Werken met glas is voor mij een ontdekkingstocht die nog
lang niet ten einde is!

6. Familie Koopman, Krakeel 28, met kunstenares Patty Aalbersberg Tuin: We
hebben een tuin met fruitbomen en borders. Daarnaast een moestuin met kas. Kunst:
Patty: Hoewel ze de Afrikaanse savanne heeft verruild voor de Drents heide blijft ze
dichtbij zichzelf. Gebruikmaken van verschillende materialen en structuren probeert ze
de contrasten, grillige structuren en de ruigheid van Afrika te vangen. Het gebruik van
warme, aardse kleuren zorgt voor een serene uitstraling. Ik wil de kijker niet alleen
Afrika laten zien maar ook voelen, vooral in de serie Afri-art maar ook in mijn verdere
werk (schilderijen/objecten/sieraden.)
7.Familie Slomp, Coevorderstraatweg 18 met kunstenaressen Gerrie Otten en Gea
Koning. Tuin: grote tuin met verrassende borders en met verschillende hagen en
bomen. Kunst: Gerrie schildert op doek stillevens met bloemen en landschappen in
olieverf. Gea: Olieverf op doek en paneel, inspiratie haal ik vaak uit de natuur.
8. Familie Lubberts, Coevorderstraatweg 17, met kunstenaressen Johanna
Bisschop, Greetje Idema en Ineke Gelmers. Tuin: rondom het huis gras met daarin
borders met verschillende planten soorten, mooie kapschuur met fraaie bestrating.
Kunst: Greetje: schildert en aquarelleert met heel veel plezier met acryl, want de natuur
geeft zoveel moois om iets van te maken. Johanna: Ik schilder de seizoenen in Drenthe,
landschapjes, bloemen, stillevens. Ineke: schildert zowel met aquarel en acryl maar ook
met krijtpastel. Ik schilder graag alles van de natuur en stillevens.

9. Familie Smit-Boer, Coevorderstraatweg 23: met kunstenaressen Mirjam Lowijs
en beelden van Marijn Boerstra. Tuin De voortuin is door zijn grote hoeveelheid
buxus een Engelse tuin. Daarin staat behalve lavendel en roos ook nog de pioenroos. De
achtertuin is meer 'kids' proof en dus heel praktisch....Gras! Kunst: Miriam: Mijn kunst
is zentangle het gedachteloos bezig zijn met kriebeltjes en het intekenen van
tekeningen! Marijn: Dieren en mensfiguren in keramiek en steen. Humor is verweven
in mijn vormgeving.Ik vind het fijn om mooie dingen te maken. Kunst waar ikzelf en
anderen blij van worden.

10. Familie Zwiers-Boer, Coevorderstraatweg 25, met kunstenaressen Hennie
Lowijs. Tuin: Landelijk tuin, voorthuis met strakke borders en achterthuis met ronde
borders, veel bloemen een vijver en een kleine pluktuin. Kunst: Hennie: In het begin
was ik voornamelijk bezig met aquarel, heb daar ook jaren les in gehad. Ik probeer dan
ook zo realistisch mogelijk te schilderen. Maar zo nu en dan vind ik abstract( met een
figuratief tintje) ook wel leuk om te doen. Heerlijk uitleven met plamuur of paletmes.
Daarnaast kan ik mij ook goed ontspannen door schilderijen te maken voor een
kinderkamer, lekker kleurrijk en wat fantasie. Ook weer leuk om te doen. Kortom voor
ieder wat wils.

11. Mevrouw G. Blokzijl, Zwarte Dijkje 17A kunstenaressen Delia Bremer en
Emmy Fieten. Tuin: Een authentieke tuin met veel gazon en borders. In de borders
vaste planten, struiken en soms een boom. Het is een grote tuin, hier en daar heb ik wat
kunst in de tuin staan of hangen. Maar…kom gewoon kijken en genieten. Kunst:
Literair & Beeldend Kunstenares Delia Tijdens de kunstzinnige tuinen exposeert zij
haar kleurrijke maar vrijzinnige bloemen en wapperen haar woorden aan de
gedichtenwaslijn! Keramiste Emmy exposeert met haar vogels, schalen en feestvarkens
van keramiek!
12. Familie Koster & Troost, Zwarte Dijkje 27, kunstenares Janny Wezemer
Tuin: Jonge beginnende tuiniersters die nog op zoek zijn naar een eigen stijl. De tuin
heeft al een goede basis door oude bomen die er al jaren staan. Zoals een grote spar.
Kunst: Janny: De schilderijen die ik maak is een combinatie van Derwent potlood,
aquarelverf en acrylllicverf. Ik ben een natuurtekenares, bijv. Vogels, zwanen en alle
dieren in de natuur en maak ook tekening van uw huisdieren, daarnaast doe ik aan
Amigurumi, dat is een Japanse haakkunst.

13. Familie Brinkman, Zwarte Dijkje 33, met kunstenaar Geert Oldenbeuving.
Tuin: klassieke tuin met borders, terras, fruit- en moestuin met kas. Kunst: Geert: 2015
is het jaar van Vincent van Gogh. Dat is nu helemaal zijn inspiratiebron. Van Gogh, met
zijn destijds zeer vernieuwende schilderstijl en de beleving van experimentele muziek
van de Zuid Afrikaanse Cellist, Francois le Roux, zijn zeker een van zijn grootste
inspiratiebronnen van deze Hoogeveense kunstenaar…Zijn brede interesse gaat van
abstract tot portretten en alle wat je met verf kan doen….Het acrylverf laten koken op
het doek…dat is wat hij doet!

14. Familie Schipper, Zwarte Dijkje 18, met kunstenares Greet Scholten. Tuin:
Kleine rotstuin voor het huis en achter bloementuin met veel verschillende planten.
Achter tuinscheiding met leilinden en veilige vijver. Kunst: Greet: Altijd al
gefascineerd door de prachtige kleuren van het glas welke telkens weer anders zijn door
de steeds veranderende lichtinstallatie en de transparantie van het glas? Kom eens
kijken wat de mogelijkheden zijn tot het maken van prachtige glasobjecten d.m.v.
glasfusen ( samensmelten van glas). Zelf een object maken? dat kan tijdens een
workshop in mijn atelier.
15. Familie Hekker, Zwarte Dijkje 35, met kunstenaressen Aulien Tigelaar en
Henriëtte Bremer. : Tuin: Bloementuin met verschillende hoekjes een groentetuin en
nog ruimte voor de kinderen om te chillen. Kunst: Aulien: ik schilder op stenen o.a
dieren, logo's, bloemen, sterrenbeelden voor de kinderen monsters, bloemetjes, en nog
veel meer. Henriëtte: Ik schilder met olieverf of acrylverf op doek, voornamelijk
landschappen, bloemen en dieren. Af en toe maak ik een abstract of figuratief uitstapje.
Ik heb diverse cursussen en workshops gevolgd, afgelopen winter bij Ivo Winnubst,
waar ik ook portretschilderen heb gedaan.

16. Mevrouw J. Kreeft, Zwarte Dijkje 49, met de Quilt groep uit Noordscheschut
en kunstenares Zjkln: Tuin: grote tuin, doet parkachtig aan, met veel borders. Kunst:
Quiltgroep Noordscheschut: Onze groep bestaat uit 10 vrouwen die hun liefde voor
het quilten samen delen. Wij richten ons op verschillende technieken waarvan in de tuin
meerdere voorbeelden te zien zijn. . Zjkln: Voor Zjkln is beeldhouwen een passie. Zij
maakt ruimtelijke kunst voor binnen en buiten, vaak uit steen, maar ook uit materialen
als staal, glas en hout en laat zich daarbij graag inspireren door de omgeving. Het beeld
van de koning in de raadzaal van gemeente De Wolden is van haar hand.
17. Familie de Jonge, Noord 152A, met kunstenares Irma Bor
Tuin: Middelgrote tuin met bloemen borders en vijver. Kunst: Irma: beeldhouwwerken,
in zeepsteen, speksteen, serpentijn en albast. Zelf ben ik die dag ook aan het
beeldhouwen!
18. Familie van Engen, Noord 211, (met de auto via de Stephensonstraat bereikbaar)
met Kunstenaressen Hillie Everts en Marie de Roo. Tuin: Een tuin die een bepaalde
rust uitstraalt. Maar een adres dat borrelt van de creativiteit! Kunst: . Hillie: Ik aqualleer
van grootmoedertijd, tot in de tuin. Marie: aquarelleert en schildert met acryl en ze
schildert allerlei onderwerpen, van 'gekke' voorwerpen tot een schilderij met thema. Ze
gebruikt graag felle kleuren

19. Volkstuinvereniging "Tiedverdrief" Noordscheschut - locatie achter de 'van
Marleweg' - Evenemententerrein. Tuin: leden van "Tiedverdrief" zijn de gehele dag
aanwezig op de "groentetuin" en stellen hun kennis beschikbaar en men kan de
groentetuinen bekijken.
Nella van Zalk, Mark van Keulen, Judith Stokman en Mirelle ten Voorde van
Fotogroep Hoogeveen leggen alles vast op foto.
Vele kunstenaars hebben een eigen site en/of Facebookpagina, kijk voor info op
www.noordscheschut.com

