Deelnemers Kunstzinnige Tuinen Noordscheschut
30 juni van 11.00 tot 17.00 in Noordscheschut Start en Info-punt ZWARTE DIJKJE 35
1. Familie Mol, Modderwijk 5, met kunstenares Lucie Nieboer. Tuin: Grote
bordertuin met bijzondere vaste planten, nieuw aangelegde groentetuin en
fruitbomen. Kunst: Lucie: Buiten schilderijen op hout, Binnen schilderijen op
canvas. Sfeervol en kleurrijk.

8. Familie Hekker, Zwarte Dijkje 35, met eigen kunstzinnige
verzamelingen. Tuin: Bloementuin met verschillende hoekjes, een fruittuin en
ruimte voor onze jeugd om lekker te kunnen chillen. Kunst: Eigen kunstzinnige
verzameling, pronken met andermans veren.

2. Familie Bakker, 31ste Wijk Noord 6 - Ria is kunstzinnige bezig en
exposeert haar eigen werken in de tuin en daarnaast is de kunstenaar
Hanneke Kempff aanwezig. 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. Hanneke: Mozaïek
kent vele mogelijkheden. Ik heb een voorkeur ontwikkeld voor het werken met
serviesgoed. Dat combineer ik graag met andere materialen. Dat maakt het
object spannend en zorgt voor een dynamische uitstraling. En het nodigt uit tot
aanraken.

9. Familie Tichelaar, Zwarte Dijkje 37, met kunstenares Rika Krol.
Tuin: Een tuin in aanbouw/renovatie. Een diervriendelijke tuin is ons
uitgangspunt waarin vogels, vlinders en egels de ruimte krijgen. Maar ook
ruimte voor de kinderen en ontspanning en ruimte voor ons bedrijf. Kunst:
Rika: Ik heb tuinpanelen en Aquarellen en kaarten. En ik schilder al jaren,
en geef workshops op hout.

3. Familie Metselaar, Krakeelsedijk 26, Niesje is kunstenares en
exposeert in haar eigen tuin en atelier en dit doet ze samen met haar
kunstvriendinnen Anneke Venrooy en Dineke Dozeman. Tuin: Onze
tuin is een natuurlijk aangelegde tuin met veel groen en een klein bosje met
avontuurlijk wandelpad. In onze tuin zijn schilderijen te zien van Anneke en
Niesje en keramiek van Dineke. 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. Dineke: maakt o.a. beeldjes
van gezinnetjes, twee ouders die de armen om de schouders van hun kinderen
leggen als teken van bescherming.
4. Familie Krikken, Krakeel 50, met kunstenares Grietje van KeimpemaWeggemans. Tuin: Een mooi gazon, dat omringd wordt met mooie borders en
er is een dierenweide. Kunst: Grietje: Glas werkstukken voor binnen en buiten.
Het glas wat ik beschilder gaat ongeveer 24 uur in de oven op 830 graden. Als
de oven is afgekoeld geven de kleuren een verrassend effect met een blijvende
afbeelding.
5. Familie Koopman, Krakeel 28, met kunstenaar Nicky Nahafahik
Tuin: we hebben een jonge tuin in boerderij stijl met borders en fruitbomen.
Daarnaast een moestuin met kas. Kunst: Nicky: Nicky Nahafahik (1980),
autodidact. Beeldend kunstenaar met een (illegale) graffiti achtergrond. Wat
begon als illegale,- abstracte,- lettering,- graffiti expressie in de jaren ‘90 is
uitgemond tot hedendaagse realistische werken in publieke ruimtes en galerijen
in o.a. Amsterdam, Stockholm en New York.
6. Familie Zwiers-Boer, Coevorderstraatweg 25, met kunstenaar Geert
Oldenbeuving. Tuin: Landelijk tuin, voorthuis met strakke borders en
achterthuis met ronde borders, veel bloemen een vijver en een kleine pluktuin.
Kunst: Geert: Tijdens wandelingen langs de mooie vijvers van Hoogeveen
en omgeving ‘ontmoette’ Geert afgelopen jaar zijn nieuwe schildertechniek.
Voorzichtig stortte hij zich dit jaar op het paletmes en vervaardigde hiermee
een aantal schilderijen die nu titels dragen. zoals bv: ‘Hanging Trees Above
Water’ en ‘Face Yourself Above Water’. Maar ook zeker zijn ‘oude’ techniek
(verf verhitten op doek) blijft hij trouw zoals u ziet bij het schilderij ‘Floating
on Water’. Daarnaast blijven zeker de portretten hem ook steeds maar weer
mateloos boeien. www.geertoldenbeuving.nl
7. Familie Brinkman, Zwarte Dijkje 33, met kunstenares Harma Wierbos
Tuin: Siertuin met borders, moestuin met veel fruit en een kasje met tomaten,
komkommers, paprika’s en druiven. 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!

10. Mevrouw J. Kreeft, Zwarte Dijkje 49, met de Quilt groep uit
Noordscheschut, borduurgroep…….. en kunstenares Zjkln: Tuin: Grote
parkachtige tuin met vele mooie aangeplante borders. Kunst: Quiltgroep en
borduurgroep Noordscheschut: borduurgroep; 4 enthousiaste borduursters
werken aan merk- en stekenlappen met borduursteken uit vele delen van de
wereld. Quiltgroep: wij zijn een groep vrouwen die hun liefde voor het quilten
samen delen, we maken quilts mbv. verschillende quilttechnieken. Daarnaast
werken we geregeld aan een gezamenlijke quilt. Kunst: Zjkln: Zjkln maakt
ruimtelijke kunst uit alle mogelijke materialen, van beeldjes die in de palm van
je hand passen tot landschappelijk werk. Omdat zij de locatie deel met de lokale
quiltgroep maakt ze dit jaar speciaal voor de gelegenheid werk dat geïnspireerd
is op quilts en quilting. Haar website: www.zjkln.nl
11. Familie Hooijer, Noord 148, met kunstenares Delia Bremer. Tuin: Onze
grote tuin aan de achterkant van het huis lijkt wel een klein park met middenin
een grote vijver met fontein. In de vijver zwemmen grote koikarpers en in het
voorjaar broeden er de waterkipjes en de eenden. Kunst: Delia: Literair &
Beeldend Kunstenares Delia Bremer exposeert tijdens de Kunstzinnige Tuinen
dagen voor het eerst haar keramische torens. Vuurtoren, torens met torso’s,
grote koffie mokken en schaakstukken en dat dan weer in allerlei kleuren.
Daarnaast vliegen de gedichten rond in de draaiwasmolen en voelen wij ons
thuis bij het zien van de HUIS schilderijen waar rokjes in wapperen! De
Kunstwerken van Delia Bremer vertellen een verhaal, kom maar lezen!
12. Familie van Engen, Noord 211, (met de auto via de Stephensonstraat
bereikbaar) met Kunstenaarsgroep Kwartet Palet Tuin: Een tuin die een
bepaalde rust uitstraalt. Maar een adres dat borrelt van de creativiteit! Kunst:
Kwartet-palet: wij zijn een schilderclub van 4 creatieve vrouwen en wij
aquarelleren van bloemen, dieren tot grootmoederstijd.
13. Familie Kruize, Drostenraai 59, met dagbesteding De Wendakker die
kunstzinnige werken maakt. Tuin: Een tuin waarin je een vakantiegevoel
krijgt. Met bloemen, kruiden en fruitbomen. Lekker zitten bij de vuurplaats met
je voeten in het zand of bij een regenachtige dag droog zitten onder de
druivenranken of juist in de schaduw van de walnotenboom... een tuin voor jong
en oud. Kunst: De Wendakker: De Wendakker is een dagcentrum in
Hoogeveen en biedt dagbesteding aan mensen met een beperking die extra zorg,
ondersteuning of structuur nodig hebben. Er zijn verschillende groepen van
zorg/basisgroepen tot activiteiten groepen, waar veel creatieve producten
gemaakt worden. Zoals schilderijen, producten met hout en nog veel meer. Al
deze mooie producten zijn in de tuin van de familie Kruize te bewonderen en
een aantal cliënten zijn ook aanwezig om hun kunst toe te lichten.
14. Volkstuinvereniging “Tiedverdrief” Noordscheschut - locatie achter de
‘van Marleweg’ - Evenemententerrein. Tuin: Een ieder is op zijn eigen
manier aardappelen, groentes, kruiden en dergelijke aan het verbouwen cq telen.
Bij bezoek aan de tuin kunnen bezoekers vragen stellen bij 1 van de leden van
“Tiedverdrief” en zijn alle ‘groentetuinen’ te bekijken.

ENTREE: GRATIS

Woulina Benjamins, Ada Veldman en Roel Benjamins leggen alles vast op camera en kunnen hiermee hun hobby fotografie
beoefenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.noordscheschut.com.
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