
Ankeveen Artistique 

Op zaterdag 15 september 2012 vindt dit Art Festival plaats in Ankeveen middenin de natuur. Langs het 
water van de IJsbaan exposeren ruim 60 deelnemers hun werk tussen 11.00 en 16.00 uur 
 
Er is niet alleen kunst en toegepaste kunst te zien, maar er zijn ook demonstraties, hapjes en drankjes, 
kinderworkshops, muziek, taxaties van meegenomen voorwerpen en nog veel meer…. Natuurmonumenten 
verzorgt weer een vaartocht om 13.30 uur door het Ankeveense plassengebied. Er zijn verschillende 
kramen, die met de opbrengst een goed doel steunen. 
 
MiniArt 
Dit jaar is aan de deelnemers gevraagd om ook MiniArt te maken voor Max €20,00. Er is dus nu een 
mogelijkheid om voor een relatief klein bedrag iets heel bijzonders mee naar huis te nemen. En ook 
kinderen kunnen nu een kunstwerk kopen! 
 
Ankeveen Artistique is georganiseerd door een subgroep van de Stichting Bruisend Ankeveen. Het team 
streeft naar creatieve kwaliteit en ambachtelijkheid. Een aantal deelnemers is beroepsmatig bezig met 
kunst en vormgeving. Voor anderen is het een inspirerende vrije tijdsbesteding 
 
Jaarlijks vindt dit evenement plaats op de derde zaterdag in september. Hierna volgt een overzicht van de 
deelnemers dat steeds wordt bijgewerkt 
 

Team Ankeveen Artistique 



Aalberts, Christien 
Christien tekent en schildert al jaren en zij geniet 
er enorm van! Het creëren van iets nieuws vindt zij 
enorm inspirerend 
 
In haar atelier werkt zij daarom graag aan 
schilderijen en het maken van accessoires 
 
Het delen van deze inspiratie doet Christien graag 
via het geven van workshops en het deelnemen 
aan de kunstacademie in Laren 
 
Haar stijl is divers, van abstract naar figuratief, van 
kwast naar paletmes 

 
www.zizo-label.nl 

Voorbeeld van MiniArt verkrijgbaar voor max. €20,00 

http://www.zizo-label.nl/
http://www.zizo-label.nl/
http://www.zizo-label.nl/


Andriessen, Greet 

In 2007 is Greet op schilderles 
gegaan bij Corrie Goldhoorn 
 
Het liefst schildert zij landschappen, 
dieren in de natuur en bloemen 
 
Zij beleeft heel veel plezier aan het 
schilderen en het creatief bezig zijn  
 
greetandriessen@ziggo.nl 

 

mailto:greetandriessen@ziggo.nl


Anslijn, Lien en Gien 

Lien en Gien staan er weer met 
allerlei leuke spullen, o.a. 
extravagante hoedjes,  
sieraden, antiek en brocante, 
exclusieve handgemaakte schorten en 
vintage kleding 
 
Zij staan op allerlei markten o.a. in 
Amsterdam op de antiekmarkt op het 
Amstelveld 

hillegien5@yahoo.co.uk 

mailto:hillegien5@yahoo.co.uk


Baumann, Justa en Erik 
Justa en Erik Baumann werken sinds enkele jaren samen als 
glaskunstenaars in hun eigen atelier te Rhenen. De techniek 
die zij gebruiken is glassfusing: het arrangeren van op maat 
gesneden stukken blank en gekleurd glas tot een compositie, 
die zij in de eigen oven tot een geheel samensmelten.  
 
Zij leerden het vak bij de glaskunstenaar Steef Hendriks uit 
Friesland. Zij gebruiken voornamelijk glas van het Amerikaanse 
merk Bullseye, omdat dit het mooiste resultaat geeft. Naast 
alleen creaties van alleen glas combineren zij ook met andere 
materialen zoals metalen, stukjes steen e.d. 
  
Justa en Erik maken schalen, sieraden en andere objecten voor 
binnen en buiten. Bij het Kunstgebeuren richten zij met hun 
glaskunst een lichte gang en enkele buitenpatio’s in. Glas is 
immers het mooist als het zonlicht vangt, het blijft dan 
fascinerend om naar te kijken. 
  
Meer info: www.baumann-baumann.nl 
 
 

http://www.baumann-baumann.nl/
http://www.baumann-baumann.nl/
http://www.baumann-baumann.nl/


Berg, Ria 

Zoekenexperimenterenbouwenweglatenontrafel
enjuttenwegzettenverbazenstressenmediterenon
troerenlachenschilderenlakkenschurenknippenfo
tograferenverfroestsnoeihoutrubberkippengaask
ralendraadtextielmodeschilderijensieradenobject
ennoodzakelijkommijneigengektekwijttekunnen.. 
 

 
ria.berg@kpnmail.nl 

 

mailto:ria.berg@kpnmail.nl
mailto:ria.berg@kpnmail.nl


Biesen, Fanny van 

Fanny van Biesen vestigde zich in 
1989 als goud- en zilversmid in 
Hilversum. Ze ontwerpt eigen 
sieraden, maar werkt ook in opdracht  
 
Koppoter 
Naast vrije ontwerpen maakt Fanny 
het eerste poppetje dat jouw kind 
heeft getekend, een hoofdje met 
armen en benen, ook wel koppoter 
genoemd in goud of zilver. Echt 
bijzonder om met je mee te dragen, 
als hanger of als speld! Ook andere 
tekeningen kan zij in sieraden 
verwerken 
 
Cursus 
Fanny geeft cursussen en workshops 
in edelsmeden. Ook bijvoorbeeld als 
personeelsuitje 
 
www.koppoters.nl 

http://www.koppoters.nl/


Blüm, Riet 

Haar grootste inspiratiebron is de 
mens in beweging. Het sociale aspect 
van de mens laat Riet in haar beelden 
terugkomen 
 
Riet geeft ook les in beeldhouwen en 
schilderen, workshops voor scholen en 
bedrijven kinderopvang en organiseert 
beeldhouwvakanties 
 
Tijdens het festival demonstreert zij 
haar beeldhouwtechniek. Ook kunnen 
bezoekers sieraden maken tegen een 
kleine vergoeding 
 
 
info@rietblum.nl 
www.kunstigbeeldhouwen.nl 

 
 

mailto:info@rietblum.nl
http://www.kunstigbeeldhouwen.nl/


Boeve, Rie 

Rie schildert puur voor haar plezier 
Zij zit al jaren op de schilderclub bij 
Ingrid Jansen in Kortenhoef 
 
Zij volgde onlangs een cursus 
impressionistisch schilderen 
 
Het Ankeveense landschap kent Rie 
door en door: zij woont er al jaren 
aan het Googpad in een authentiek 
rietgedekt huis 
 
degoog@xs4all.nl 

 

mailto:degoog@xs4all.nl


Bos, Wim 

Wim maakt sinds jaar en dag piepkleine fantasierijke etsen 
 
wimbos@xs4all.nl 

mailto:wimbos@xs4all.nl


Boogert, Sandra 

Sandra begeleidt de activiteiten 
voor de jeugd in een aparte tent 
 
Kinderen kunnen hier enige tijd 
verblijven 
 
Ouders, opa’s en oma’s etc. kunnen 
ondertussen van van de kunst 
genieten 

 



Brink, Alies van der 



Bouwman, Lize 

Lize.idylliz@gmail.com 

http://idylliz.blogspot.nl/ 

 

Goudsmid, edelsmid is wat Lize als kind al 
wilde worden. Zij volgde lessen bij 
goudsmid Jaap de Vries, die cursussen gaf in 
zijn atelier. Daarna vond zij werk bij Fred 
van Sprang in Laren, waar ze nog steeds 
trouw te vinden is. Inmiddels heeft zij haar 
zolder in een werkplaats veranderd 
 
Lize bedacht de naam Idylliz, wat idyllische 
sieraden doet vermoeden, wat ook de 
bedoeling is 
Zij heeft zichzelf ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 53672054: 
noem het hobby, maar het is ook haar werk. 
Noem het werk, maar zie het als haar hobby 
 
Wat een luxe dat dat kan… 

mailto:Lize.idylliz@gmail.com
http://idylliz.blogspot.nl/
http://idylliz.blogspot.nl/
http://idylliz.blogspot.nl/


Breda, Mieke van  

Recycling is iets wat Mieke altijd 
geboeid heeft.  
De gefotografeerde oorsieraden 
vinden hun oorsprong in oude 
theelepeltjes uit de 19e eeuw. 
Geblutst en niet meer voor hun 
doel bruikbaar hebben ze een 
nieuwe functie gekregen 
 
Tegenstelling is een noemer 
waaronder veel van haar werk 
valt, b.v. in de menging van 
textiel of papier (zacht) en 
metaal (hard) 

 
mieke.vanbreda@hotmail.com 

mailto:mieke.vanbreda@hotmail.com


Broeck, Martin van den 

Martin wil graag zijn werk laten zien aan de 
inwoners van Ankeveen en natuurlijk aan alle 
mensen van ver buiten het dorp die hier op af 
komen 
 
Veel van zijn werk is buiten in de omgeving van 
Kortenhoef geschilderd  
 
Hij heeft vorig jaren gezellige en inspirerende 
dagen gehad tijdens Ankeveen Artistique:  
 
Veel bekenden mensen gesproken en andere 
kunstenaars ontmoet. Allemaal waren ze 
geïnteresseerd in de kunstwerken die er werden 
tentoongesteld  
 
martinvandenbroeck@gmail.com 

 

mailto:martinriavandenbroeck@gmail.com


Clown Bijouxxx 

Clown Bijouxxx bezoekt kinderen in zeer 
moeilijke omstandigheden in arme landen 
over de hele wereld 
 
Zij doet dit als vrijwilliger. Voor deze 
projecten is veel geld nodig 
 
Schilderijen en kunstkaarten gemaakt door 
Clown Bijouxxx zijn te koop en te bestellen 
voor sponsoring van de projecten 
 
Voor meer info 
 
www.clownbijouxxx.nl 

http://www.clownbijouxxx.nl/


Diekhuis, Lous  

cj.diekhuis@online.nl 

mailto:cj.diekhuis@online.nl


MD constructie = constructiewerk op maat 
 
Bij MD constructie kan je terecht voor: 
 
* RVS meubelen op maat 
* RVS lijsten voor uw schilderijen 
* Decoratieve gebruiksvoorwerpen van RVS 
 
 
Voor meer informatie:  
 
www.mdconstructie.nl 
 

Drieënhuizen, Martin 

http://www.mdconstructie.nl/


Driel, Anske van  

Anske ontdekte haar creatieve vermogen en dat sterkt haar bij met het maken van beelden. Haar werken zijn 
abstract of figuratief en tot in detail gemaakt.  
 
Klei is een heerlijk materiaal om mee te werken en erg gewillig. Inmiddels bezit zij ook een eigen oven. Het is een 
bijzondere ervaring, wanneer een beeld geglazuurd vol kleur uit de oven komt. Verrassend is dan ook de kleur die 
het beeld gekregen heeft. Kortom: het werken met klei en glazuur is een ervaring! 
 
035-6561155 / henkanske@kpnmail.nl 

mailto:henkanske@kpnmail.nl


Esdonk, Marco van  

Het maken van glassieraden ontdekte Marco toen zij op Aruba woonde. In eerste 
instantie leek het haar niets: “kraaltjes maken”. Dat doe je niet; dat is niet stoer. 
Toen zij het echter voor de eerste keer zag, was Marco verkocht. Het medium glas 
bleek fascinerend. Na een paar workshops heeft ze een eigen brander gekocht.  
Zij noemt het nu geen kraaltjes meer maar sieraden. Zij ontwikkelt zich steeds 
verder en het neemt, naast het schilderen, een groot deel van haar tijd in beslag 
 

www.yakira.nl 

http://www.yakira.nl/


Feenstra, Antoinet 

antoinetf@casema.nl 

http://home.casema.nl/antoinetf 

 

 

Antoinet ( Beverwijk 1945) tekende en schilderde al enige jaren, 
voordat zij met kleinen begon. Ongeveer vijftien jaar geleden startte 
zij met keramisch vormen. Na verschillende cursussen van raku-stoken 
tot glazuren koos zij haar eigen weg en creëerde haar eigen stijl en 
techniek. De  objecten van keramiek zijn niet naar de werkelijkheid, 
maar vaak sprookjesachtig of geestig. Het wordt geboetseerd van 
fijne witte chamotte met onderglazuur en afgewerkt met 
transparante glazuur. Gebakken op 1040 graden.  
 
Zij geef beperkt cursussen. In de wintermaanden maakt zij de 
objecten en in de zomermaanden vind je haar op kunstmarkten 



Loren is opgegroeid met een grote liefde voor 
natuur en een passie voor creativiteit in al haar 
vormen.  
Wat is meer creatief dan de natuur zelf? Het is de 
bron van haar inspiratie 
 
Schilderen, handwerken, alles trekt haar aan in 
verschillende technieken 
 
Door de jaren heen is zij steeds meer methodes 
gaan samenvoegen. Hierdoor ontstaan onverwachte 
combinaties. 
 
In het kort: al haar werk is een combinatie van 
ongecontroleerde en gecontroleerde elementen 
 
Dieren, vooral vogel en insecten hebben haar 
voorkeur 
 
mail@loren-murris.com 
www.loren-murris.com 

Frantzen-Murris, Loren 

mailto:mail@loren-murris.com
mailto:mail@loren-murris.com
mailto:mail@loren-murris.com
http://www.loren-murris.com/
http://www.loren-murris.com/
http://www.loren-murris.com/


Galerie Wijdemeren 

Voor Galerie Wijdemeren uit Breukeleveen, heet de 's-
Gravelandse kunstschilder Max Waitz u van harte welkom 
tijdens Artfestival Ankeveen Artistique 
 
Galerie Wijdemeren biedt naast fraai kleurrijk werk van 
Waitz, ook prachtige litho's aan, voor scherpe prijzen. 
Onder andere werk van de veelzijdige kunstenares 
Berhardina Midderigh-Bokhorst. Deze tijdgenote van Rie 
Cramer is vooral bekend als de peetmoeder van het 
geïllustreerde meisjesboek in Nederland.  
 
Galerie Wijdemeren is gevestigd te Breukeleveen 

 
Galerie Wijdemeren/Waitz 

 

http://galeriewijdemeren.nl/waitz.htm
http://galeriewijdemeren.nl/waitz.htm


Nicole wordt al van jongs af aan geboeid 
door de natuur. Vandaar dat haar 
schilderijen en tekeningen vooral over 
natuuronderwerpen gaan 
 
In haar vrije tijd is zij ook actief als 
natuurgids voor het IVN, het Goois 
Natuurreservaat en Natuurmonumenten 
 
Momenteel is zij bezig met een serie over 
de mooiste natuurplekjes in het Gooi. 
Deze schilderijen gaan mee naar de kraam 
op Ankeveen Artistique.  
 
Kunt u herkennen waar het is?  
 
nicolevangans@chello.nl 

Gans, Nicole van 

mailto:nicolevangans@chello.nl


Marijke Noordeloos en Annie den Boer 
zijn lid van de tuinclub Groene Joffers 
 
Veel leden van deze club maken ook 
kunst. Het ontwerpen van een tuin is 
tenslotte vormgeven met planten 
 
Wat zij maken is vaak op de natuur 
geïnspireerd en dikwijls ook bruikbaar  als 
ornament in de tuin 
 
 
marijkemaas@chello.nl 
www.groenejoffers.nl 

 

Groene Joffers 

mailto:marijkemaas@chello.nl
http://www.groenejoffers.nl/


Groot, Margreet de 

info@ladymartistique.nl  

www.ladymartistique.nl 

Margreet laat zien hoe je 
een schilderij schoonmaakt  
en restaureert 
Zij geeft hierin ook advies 
 
Ook laat zij een kleine 
collectie schilderijen zien 

mailto:info@ladymartistique.nl
mailto:info@ladymartistique.nl
http://www.ladymartistique.nl/


Ingen, Karin van  

Karins werkstukken kenmerken zich door een 
grote diversiteit, veelal geïnspireerd door 
mens of dier 
 
Zij werkt zowel met plakken als met ringen klei 
voor het opbouwen van de werkstukken 
 
De laatste jaren maakt zij naast het bakken en 
glazuren in een elektrische oven ook gebruik 
van een Raku oven. Dit geeft vaak verrassende 
resultaten 
 
ivaningen@planet.nl  

mailto:ivaningen@planet.nl


Jansen, Ingrid 

Atelier Art to Join 
expositie, cursussen,workshops 
Kortenhoefsedijk 86a 
1241 LS  Kortenhoef 
06 11321748 
 
ingrid@art-to-join.nl 
www.art-to-join.nl 
 

 

mailto:ingrid@art-to-join.nl
mailto:ingrid@art-to-join.nl
mailto:ingrid@art-to-join.nl
mailto:ingrid@art-to-join.nl
mailto:ingrid@art-to-join.nl
http://www.art-to-join.nl/
http://www.art-to-join.nl/
http://www.art-to-join.nl/
http://www.art-to-join.nl/
http://www.art-to-join.nl/


Jansen, Ria 

 



Jong, Irma de  

ATELIER PICOBELLA 
Irma de Jong maakt in haar atelier 
PicoBella in Huizen sieraden van 
textiele materialen. Ook oude 
handwerktechnieken inspireren haar,  
bijvoorbeeld punniken. Het voordeel 
van sieraden van textiele materialen 
is dat ze erg licht zijn en dus prettig 
om te dragen 
  
Irma maakt graag sieraden op 
verzoek. Zij overlegt met de 
toekomstige drager over kleur, 
materiaal en vorm. Belangrijk is ook 
om te weten bij welke gelegenheid 
het sieraad gedragen gaat worden. 
 
In haar atelier in Huizen geeft zij 
workshops aan kleine groepen 
(maximaal 5 personen) 
 
info@atelierpicobella.nl 
www.atelierpicobella.nl 
 

mailto:info@atelierpicobella.nl
http://www.atelierpicobella.nl/


 
Kek & Karakter staat voor stoere meubels en tuinmeubels 
gemaakt van sloophout en steigerhout. Alle meubels zijn 
uniek door de authentieke sfeer van het hout waarvan ze zijn 
gemaakt. 
Bij Kek & Karakter zijn er altijd o.a. tafels, banken, stoelen, 
tuinkasten en side-tables te bekijken die in de werkplaats en 
tuin staan. 
 
Ook meubels op maat en de gewenste bewerking kunnen 
aangeven worden. Bijvoorbeeld gelakt, geverfd, gebeitst, met 
een print of een andere bewerking, zodat uw meubel of 
tuinmeubel een kek karakter krijgt. 
 
Kek &Karakter maakt ook schilderij lijsten op maat  
 
www.kekkarakter.nl 

Kek & Karakter 

http://www.kekkarakter.nl/


Will exposeert in de stand van de Art Gallery 
 
Meer werk van haar is te zien op: 
 
www.willkellermann.com 
 

Kellermann, Will 

http://www.willkellermann.com/


Kooij, Anneke 

info@art-annekekooij.nl 

www.art-annekekooij.nl 

Anneke Kooij werkt met vooral met klei en brons. 
 
Meestal werkt zij in opdracht. 
 
Haar beelden staan bekend om de levendige 
uitbeelding van figuren, Bijbelse thema's en  
dagelijkse taferelen 
 

mailto:info@art-annekekooij.nl
mailto:info@art-annekekooij.nl
mailto:info@art-annekekooij.nl
http://www.art-annekekooij.nl/
http://www.art-annekekooij.nl/
http://www.art-annekekooij.nl/


Laar, Laila van 

Laila’s discipline is sieraden maken, 
zowel van titanium en zilver als glas 
en andere materialen. 
 
Tijdens de kunstmanifestatie kan zij 
mini-workshops geven met sieraden 
maken van verzilverd draad en kralen 
 
Ook is het mogelijk om mini-
workshops 'recycle art' te geven. 
Hierbij wordt van waardeloos 
materiaal iets leuks gemaakt, al dan 
niet op sieradengebied 
 
Laila.van.laar@gmail.com 
www.laididi.com 

 

mailto:Laila.van.laar@gmail.com
http://www.ladymartistique.nl/
http://laididi.nl/?p=61
http://laididi.nl/?p=26


Lam, Willem 

Vroeger was Willem 
timmerman van beroep 
 
Al zijn kennis en kunde stopt 
hij nu met in minutieus 
uitgewerkte Zaanse 
vogelhuisjes  
 
Voor de liefhebber! 



Lamme, Gea 

gea@ateliergeertje.nl 

www.ateliergeertje.nl 

Gea is geboren en getogen in Kortenhoef 
Zij vond het als kind al heerlijk wat te tekenen en te 
schrijven 
 
Zij werkt voornamelijk met acrylverf. Haar werk is 
figuratief en het kleurgebruik is natuurlijk, warm en 
behoudend. Zij houdt ervan om te experimenteren met 
verschillende technieken 
 
Opgegroeid op de boerderij is het niet vreemd dat 
natuur en dieren belangrijke onderwerpen zijn in haar 
leven en werk 
 
Tijdens vele wandelingen door weiland en bos werken 
de bomen, de mist en lichtval op haar in.  
Met name die sfeer en rust probeert zij in haar werk uit 
te drukken en er een eigen beeld van te maken 
 
Schilderen is voor haar een zoektocht naar evenwicht in 
werk, leven en in zijn 

mailto:gea@ateliergeertje.nl


Lenskens, Nicoline 

Haar “vakgebied” is “Lampwork/Flamework” 
oftewel het smelten en bewerken van glas in de 
vlam. 
 
Zij maakt glaskralen en kleine sculpturen van glas 
en verwerk deze in mijn sieraden en accessoires, 
samen met diverse andere materialen. 
 
Hierbij maakt zij gebruik van verschillende 
technieken zoals edelsmeden. Nicoline geeft ook 
individuele workshops. 
 
Regelmatig is zij te vinden op kunstmarkten en 
andere leuke evenementen. 
 
www.jewelsofnile.nl  

http://www.jewelsofnile.nl/
http://www.aventurijnglasgalerie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Lenskens-Tirza.jpg


Bij Made by Luth kunt u terecht voor 
webdesign en -ontwerp en voor 
(dieren)portretten, (dieren)schilderijen, 
(dieren)tekeningen & tuindecoratie, 
keramiek 
 
Juist de afwisseling maakt het voor 
Mariska boeiend. Zo zit zij dagen achter 
haar computer voor  een website 
ontwerp om daarnaast met veel plezier 
de kwast ter hand te nemen om een 
(dier)portret te schilderen 
 
Neem snel een kijkje op de website 
voor een impressie van haar werk: 
 
info@madebyluth 
www.madebyluth.nl  
 

 

Luth, Mariska 

mailto:info@madebyluth
http://www.madebyluth.nl/


Art Collection Gooilust toont werk van kunstenaars uit 
zijn ’s-Gravelandse galerie aan Zuidereinde 124.  
 
De collectie bestaat uit moderne internationale kunst, 
veelal met lichte ironie en speelse fantasie. Kwalitatief 
hoogstaande kunst voegt kleur toe aan uw leven! 
Wereldwijde kunstlevering, met lease- en verspreid 
financieringsmogelijkheden. 
 
In september exposeren Tay Dall, Jan van Lokhorst, Aat 
Veldhoen en Mark Kadota-schilderijen; Mari Mészáros, 
Sabine Lintzen, Richard Price en Lubimir Ferko glas 
beelden, Marcel Taton bronzen beelden.    
 
foto's: 
 
Sabine Lintzen, Amethist-Threads, geblazen glas  
Temp-de-chien, Marcel taton, 2010, brons, unicum 
Mari Mészáros, sad clown, 2011 fuse glas 
 
info@artgallerygooilust.nl 
www.artgallerygooilust.nl 

McSorley, Donald  

mailto:info@artgallerygooilust.nl
http://www.artgallerygooilust.nl/


Meijs, Astrid van der 

Astrid maakt beelden en sieraden. Alle 
werkstukken zijn uniek en handgemaakt 
 
Zij maakt ook beelden en sieraden op verzoek. 
Dus wil je een sieraad voor een feestelijke 
gelegenheid of ter herinnering aan een 
speciaal moment? 
Informeer dan naar de mogelijkheden. 
 
info@amacounseling.nl     
http://www.amacounseling.nl/amaart/sieraden.htm 
 

 

mailto:info@amacounseling.nl
http://www.amacounseling.nl/amaart/sieraden.htm
http://www.amacounseling.nl/amaart/sieraden.htm


info@pm-ateliers.com 
www.pm-ateliers.com 

 

Madeleine exposeert werk van cursisten. Tijdens de 
schilderlessen op haar atelier stimuleert zij hen hun eigen 
stijl te ontwikkelen en aan zelf gekozen thema's te 
werken. Naast het experimenteren leren ze hun ideeën 
uit te voeren van realistisch tot abstract. Bij alles staat het 
plezier in het schilderen voorop!  
 
Haar lessen verlopen niet classicaal, iedere cursist krijgt 
een persoonlijk begeleiding. Zij werkt met maximaal zes 
cursisten per les. Het is leuk en inspirerend om het 
enthousiasme te zien waarmee haar cursisten aan het 
schilderen zijn. In  iedere periode maken zij weer nieuwe 
mooie interessante schilderijen 
 
Per jaar geeft zij 2 periodes les: het voorjaar in februari, 
maart, april. Het najaar in september, oktober, november.  
De lesdagen zijn op maandagmiddag, vrijdagochtend en 
zaterdagochtend. Bij voldoende aanmeldingen ook op 
vrijdagmiddag. Meer informatie staat op de website 

Metsaars, Madeleine 

mailto:info@pm-ateliers.com
mailto:info@pm-ateliers.com
mailto:info@pm-ateliers.com


Nieland, John  



Jelmer van Nuss is  een 16-jarige jongen die sinds de zomer van 2010 bezig is met het 
bewerken van fotografisch materiaal. Hij begon zich te verdiepen in de werking van 
bewerkingsprogramma’s. Langzamerhand kreeg hij meer vaardigheid en begon hij foto’s om 
te toveren tot iets moois. Hij heeft een paar maanden lang vele uren besteedt aan het leren 
en bestuderen van alles over fotografie en bewerking en beheerst nu de nodige 
vaardigheden. Jelmer ontwerpt ook websites. 

http://jelmervannuss.nl 

Nuss, Jelmer van 

http://jelmervannuss.nl/


Lot of Love |  GemPearls  |  Hilversum 

06-49134750 

 

tumipangalila@versatel.nl 
www.wix.com/tumipangalila/lol-gempearls 

 

 

Lots of Love GemPearls  presenteert een tijdloze 
explosie in vorm en materiaal….. 
LoL GemPearls is ruimtelijk, speels, tintelend kleurrijk, 
duurzaam & soms vintage, voorzien van mooie details, 
origineel, sprankelend van kwaliteit, aaibaar en 
robuust, maar is bovenal een fijn cadeau om te geven 
of te krijgen… 
 
Speciale actie 
LoL GemPearls heeft een stoere choker met gekleurd 
silicium voor u ontworpen. Tijdens de Ankeveen 
Artistique kunt u hiermee uw eigen persoonlijke 
sieraad samenstellen met een keuze uit verschillende 
edelstalen bedels.  
 
LoL GemPearls ontwerpt handgemaakte sieraden met 
edelstenen, bijzondere parels, zilver, goud, edelstaal en 
vintage materialen. Ook ontwerpen zij nieuwe 
sieraden waarin een erfstuk kan worden verwerkt.  
Chique, fris, stoer, verfijnd, er zijn mogelijkheden te 
over. 
 

Pangalila, Tumi 

mailto:tumipangalila@versatel.nl
http://www.wix.com/tumipangalila/lol-gempearls
http://www.wix.com/tumipangalila/lol-gempearls
http://www.wix.com/tumipangalila/lol-gempearls


Ineke maakt een keur aan keramische objecten  
 
Zij hoopt dat u op Ankeveen Artistique ervan komt genieten  
Ook op haar website is veel werk te zien 
 
De komende weken komen steeds meer afbeeldingen online 
Zij vindt het leuk als u regelmatig “langskom”  
 
www.inekeposthumus.nl 
 

Posthumus, Ineke 

http://www.inekeposthumus.nl/


Mens, dier, natuur en fantasie zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor de vrije werken van Tineke. Tevens 
zoekt zij steeds opnieuw haar grenzen op qua materialen en technieken 
In Art Altipo heeft Tineke al haar artistieke werkzaamheden onder gebracht: vrije verkoop en het in opdracht 
vervaardigen van schilderijen en mozaïek 
Tineke kan een schilderij of mozaïek maken geheel naar persoonlijke wensen. De opdrachtgever bepaalt zelf 
het onderwerp, de techniek en het materiaal. De kosten zijn hiervan afhankelijk 

art@altipo.nl - www.altipo.nl 

Postma, Tineke 

mailto:art@altipo.nl
http://www.altipo.nl/


Seijn, Amy 



Sikking, Els 

 

 

Na jaren te hebben geschilderd 
en nog af en toe 
heeft Els zich nu toegelegd  
op het werken met chamotte klei 
 
Zij patineert en glazuurt haar beelden 
 
Het maken geeft haar veel voldoening 
en de resultaten kunt u bewonderen 
op de gezellige markt in Ankeveen 

 
elssikking@gmail.com 

mailto:elssikking@gmail.com


 cstalenhoef@zonnet.nl 

Stalenhoef, Cor 



Stichting Netra wil met kleinschalige projecten deze mensen voorzien in hun eerste levensbehoefte. 
Naast de bouw van huizen ondersteunen we een meisjesweeshuis, zodat de meisjes goed kunnen 
eten, spelen en leren. 

Stichting Netra 



Tara Bodong 

Tara Bodong (Netherlands) is een stichting uit Hilversum, die zich inzet om 
humanitaire projecten te steunen in India en Nepal. Wij steunen het bouwen van 
een kloosterschool voor jonge meisjes in Lumla, Arunachal Pradesh, in het Himalaya 
gebergte in het noordoosten van India.  
 
Op de Ankeveen kunstmarkt verkopen wij handgemaakte producten van (vaak 
Tibetaanse) vluchtelingen, voormalig politieke gevangenen en lokale mensen in de 
Himalaya regio. Daarnaast zijn er ook nog wat initiatieven zijn onze vrijwilligers.  
 
www.tarabodong.org 

http://www.tarabodong.org/


In de omgeving van Kortenhoef en 
‘s-Graveland fotografeert André 
mooie plekjes en landschappen 
 
Sinds 15 jaar legt hij deze plekjes 
vast met olieverf op paneel 
 
Zijn inspiratiebronnen zijn Wouter 
van Soest en Hans van Moerkerken 
 
andretel99@hotmail.com 
035-6563103 / 06 53615254 

Tellier, André 

mailto:andretel99@hotmail.com


Tol, Janneke 

Janneke werkt al vele jaren met klei en maak zowel 
gebruikskeramiek als beelden. Deze beelden zijn 
zowel binnen- als buitenshuis te plaatsen 
 
Zij werkt rond thema’s en heeft een periode veel 
dierfiguren vorm gegeven, zoals schapen, uilen, 
varkentjes en zeehondjes  
 
Dit jaar laat zij in Ankeveen o.a. vrouwfiguren zien 
die zij onlangs gemaakt heeft 
 
Tol.Ankeveen@planet.nl 
 

mailto:Tol.Ankeveen@planet.nl


Met haar camera in de hand wordt Irma een ander mens.  
Via de lens probeert zij een beeld te vangen dat raakt en dat 
woorden overbodig maakt. Inmiddels heeft zij een portfolio 
opgebouwd van reportages van feesten, bruiloften, theater,  
modelfotografie en kinderportretten 
  
Bij Ankeveen Artistique combineert zij theater met 
kinderfotografie. Tegen een theatrale achtergrond kunnen de 
kinderen zelf kiezen hoe zij zich willen uitdossen, stoer, 
sprookjesachtig of like a star… met een bijpassende schmink 
wordt het beeld compleet en kan de foto gemaakt worden! 
Maar een foto naturel is ook mogelijk. Foto’s kunnen naar 
wens worden nabesteld en geleverd 
  
Naast de fotografie zal zij ook acryl schilderwerk exposeren. 
Dit zijn kleurrijke of ingetogen portretten geïnspireerd door 
diverse thema’s, zoals Adam en Eva, of  Zeemeerminnen 
  
De website Angel Eyes is nog in ontwikkeling 
 
irmburg@versatel.nl 

Verburgh, Irma 

mailto:irmburg@versatel.nl


Verhoef, Francien 

francienverhoef@ziggo.nl 

www.edelsteensieraad.com 

Francien Verhoef is een professionele astrologe met vele jaren 
ervaring en een fascinatie voor edelstenen en de werking hiervan 
 
Met het maken van uw persoonlijke horoscoop kan ze kijken welke 
edelstenen bij u passen. 
 
Het dragen van de juiste edelstenen kan heel ondersteunend zijn 
voor de gezondheid, de balans en voor de nodige veranderingen 
 
Francien kan u adviseren en er veel over vertellen 

 

mailto:francienverhoef@ziggo.nl
http://www.edelsteensieraad.com/


info@aadvreeswijk.nl 

www.aadvreeswijk.nl 

 

 

Vreeswijk, Aad 

mailto:info@aadvreeswijk.nl
http://www.aadvreeswijk.nl/


Wees, Ruud van der 

 

 

Ruud van der Wees (68),  geboren en 
getogen in Hilversum, is beeldhouwer 
 
Al sinds zijn jeugd schrijft hij gedichten en 
dat is een manier om zich te uiten 
 
De andere hersenhelft is hij gaan 
ontwikkelen door middel van 
beeldhouwen, een zuivere fysieke 
bezigheid. Bij beide disciplines is het 
scheppend proces het aangenaamste. 
Bezig zijn met het weerbarstige steen tot 
een vorm te hakken schept veel 
voldoening. En dan tenslotte het resultaat 
waar ook een ander van kan genieten 
 
Ruuds beelden zijn in verscheidene 
galeries tentoongesteld 

ruvadewe@zonnet.nl / 
http://ruudvanderwees.exto.nl 

mailto:ruvadewe@zonnet.nl
http://ruudvanderwees.exto.nl/
http://ruudvanderwees.exto.nl/


Wierper Lida 

Lida maakt beelden voor 
binnen en buiten 
 
Haar inspiratie komt uit de 
natuur: vogels, paarden, 
appels, peren…. 
 
Zij maakt de beelden  
met gevoel en aandacht 
in verschillende vormen, 
kleuren en glazuurtechnieken 
zoals Raku  
 
Mensen raken gehecht aan 
de beelden die staan bij hen 
In huis of tuin lidawierper@ziggo.nl 

mailto:lidawierper@ziggo.nl


Wildeboer, Toon  

info@toonwildeboer.com  

www.toonwildeboer.com  

Toon taxeert meegenomen 
kunstvoorwerpen   
  
Hij heeft vele ontdekkingen op zijn 
naam staan, zoals schilderijen van 
Breitner, Steen, Israëls, etsen van 
Rembrandt en nog veel meer... 
 
Hij taxeert gratis meegenomen 
schilderijen en geeft tevens 
restauratieadvies 

mailto:info@toonwildeboer.nl
https://www.toonwildeboer.com/


Elizabeth en Margareta 

Chutney’s en cakes 

Elizabeth Fleming en 
Margareta Susan maken 
daarnaast ook een heerlijk 
menu: 
 
Indian Kip Currie, kruidige 
rundvlees balletjes, rijst pilau, 
kaas en hapjes met een 
assortiment chutneys, cakes, 
Indian tea(chai) en koffie 



De Veensche plas 

Een restaurant in het prachtige Ankeveen, 
gelegen met een groot terras direct aan de 
Ankeveense plassen. ‘De Veensche Plas’, vroeger 
bekend als ‘De Scheve Schaats’, is een sfeervol 
restaurant met een leuke en afwisselende 
menukaart.  
 
Zij verzorgen hapjes tijdens het Art Festival 
 
info@deveenscheplas.nl 
www.deveenscheplas.nl 

 
 

Veensche hapjes en drankjes 



‘t Wapen van Ankeveen 

Het Wapen van Ankeveen is een multifunctionele 
dorpskroeg. Ankeveners, maar ook menig wandelaar 
en fietser vindt er de tijd om even uit te rusten en wat 
te drinken of te eten. Zowel in de zomer als in de 
winter zijn de Ankeveense plassen voor veel natuur-, 
en vogel- en schaatsliefhebbers een vaste trekpleister. 
In ‘t Wapen is het dan gezellig druk. 
 
Zij verzorgen hapjes en drankjes op het Art festival 
 
info@wapenvanankeveen.nl 
www.wapenvanankeveen.nl 

 
 

Wapenfeitjes en drankjes 

mailto:info@wapenvanankeveen.nl
http://www.wapenvanankeveen.nl/


Klankzanger Alessandro 

Klankzanger Alessandro (artiestennaam van Kees 
Kerkhof, geboren Laarder) neemt het publiek mee door 
een repertoire van "wereldmuziek" 
 
Luister en zang/dansmuziek wisselen elkaar af in 
warme klanken van Mexicaanse, Midden- en Zuid 
Amerikaanse muziek. Maar ook sferen uit andere 
landen, zoals Griekenland, kunnen voorbij komen 
 
Foto: Peter van Rietschoten 

 


