
De Paardestal www.paardestal.de 
Hooghaar 1, Peize 
 
Van alle deelnemende kunstenaars hangen en staan enkele werken in 
de Paardestal. Hier kunt u dus al kennis maken met hun werk voordat 
u naar hun atelier gaat. 
 
 
Marjanne Sorgdrager exposeert als gast in de Paardestal 
Edelsmid www.zilver-is-spreken.nl 
 
Marjanne Sorgdrager, edelsmid, leerde op latere leeftijd het 
traditionele ambacht aan de vakschool in Schoonhoven. Bij het 
ontwerpen van haar sieraden, vrij of in opdracht, is zilver de basis. 
Zilver past bij haar werkwijze, de textuur is grenzeloos beïnvloedbaar 
en prachtig bij andere elementen. Als vormen bij toeval ontstaan, 
speelt ze daarmee. Haar sieraden krijgen vaak organische vormen, 
grillig en spontaan als de natuur. 

Peize 

Jolande van Luijk www.fibreations.nl 
De Pol 24, Peize 
Textielkunst 
 
Jolande van Luijk is vezelkunstenaar en maakt van wol en 
plantenvezels zijdezachte kunstproducten en projecten!   
Al meer dan twintig jaar is ze intensief bezig met textiel en 
vilttechnieken. Als kunstenaar vindt ze haar inspiratie in de natuur en 
in communicatie met de mensen in de wereld om haar heen. Vanuit 
natuurlijke materialen en oervormen bouwt ze haar patronen, 
texturen en vormen op. 
 
 
 
Flip Drukker exposeert als gast bij Jolande van Luijk 
Diverse materialen www.flipdrukker.nl 
 
Hij werkt als beeldend kunstenaar en als grafisch ontwerper. Hij 
vervaardigt collages en assemblages met door het leven getekende 
materialen. In het werk is hij vooral geïnteresseerd in de werking van 
de associatieve geest van de beschouwer individueel of als groep. 
Daarnaast zet hij zich af tegen het glossy en expliciete karakter van 
gemassificeerde 'design', waarin kunst en design tot iets akeligs als 
lifestyle vol kitsch en clichés verworden is. 

Rianne Kooijman www.riannekooijman.nl 
“Naast de Kerk”, Kerkstraat 4, Peize 
Aquarel en acryltechniek en zeefdrukken 
 
Boeiend is de speling van het licht in de natuur. Haar uitdaging is om 
de sfeer van deze schoonheid te schilderen . 
Haar aquarellen schildert ze buiten om midden in het landschap te 
zijn. Het voelen van de wind, de vochtigheid of de droogte 
beïnvloeden haar manier van werken. De vroege ochtend en de 
avond zijn op het Wad en in de Onlanden het mooist. Haar 
acrylschilderijen schildert ze vanuit een thema, dat bepaalt dan ook 
haar manier van werken. Dit kan kleurrijk en geabstraheerd zijn, maar 
ook licht en luchtig vol beweging en impressionistisch. 
 
Tineke Meinema exposeert als gast bij Rianne Kooijman 
Keramiek www.tinekemeinema.nl 
 
Steengoed en porseleinklei gestookt op 1240 graden Celsius. 
Opbouw uit platen . 
Haar inspiratie vindt ze in de Natuur: landschap, bergwand, gletsjer, 
reizen, maar ook in de Maatschappij : verhoudingen, dualisme, 
schilden, en de Archeologie: Trechterbekers  
De vormentaal in de keramiek is een kristallisatie van lijnen, 
structuren en contrasten. De objecten zijn dragers van glazuren.  
Draaiwerk .  
Potten, vazen, urnen, schalen, visschalen ( voor magnetron en oven)  
 
Demonstreren: 
Op zaterdag en zondag  van 12.30 tot 13.30 uur zal Tineke Meinema 
het handvormen van keramiek demonstreren. 

Ansje van den Muyzenberg www.denoordelijke-etsers.nl 
Zuurseweg 19, Peize 
Etsen/gem.techniek ,kijkkastjes 
 
Haar werk is een zoektocht in grafiek of gemengde techniek, het 
drukken van de bewerkte platen is een oneindig avontuur, het 
verbeelden van gevoelens en sferen opgedaan in landschap en 
gebeurtenissen, zo tracht ze een balans te vinden tussen abstractie 
en figuratie, van kleur naar het niets en weer terug.  
'‘Wat voorbij gaat komt terug: getekend en gebeten in zink en lood, 
uitersten verenigt in grafiek”. 
 
 
 
Thea Hoek exposeert als gast bij Ansje van den Muyzenberg 
Koper drijfwerk en mixed media www.theahoek.nl 
 
Het materiaal dat ze gebruikt is hoofdzakelijk koper en haar 
legeringen, kunststof, steen, hout en glas. 
Platte plaat is haar uitgangspunt. Met behulp van hamers, 
drijfblokken en staken worden de vormen gedreven en 
gecomponeerd tot een geheel, waarbij de segmenten duidelijk 
zichtbaar blijven. Keistenen, glas of hout, worden vaak gebruikt als 
onderdeel van het geheel. 
De geheimen van het metaal worden ontfutseld, de glans en 
rekbaarheid krijgt betekenis. 
 
 
Marcia Krijgsman is gast bij Ansje van den Muyzenberg 
 www.marciakrijgsman.nl 
Demonstreren: 
Marcia Krijgsman is etser en graficus. Op zaterdag en zondag  zal ze 
aspecten van het etsproces demonstreren. 
 

Joke Klaveringa www.jokeklaveringa.nl 
Meerweg 2, Nietap 
Aquarel, olieverf 
 
Joke Klaveringa woont en werkt in Nietap. Haar onderwerpen 
variëren van landschappen, stillevens tot portretten van zowel 
kinderen als volwassenen in diverse technieken. Het vastleggen van 
het licht en de sfeer van het moment. 
 
 
Marjan Huizing exposeert als gast bij Joke Klaveringa 
Olieverf op doek www.marjannancyhuizing.nl 
 
De natuur is voor haar een grote oneindige inspiratiebron.  
In deze woelige maatschappij waar ze soms zomaar wat rondzweeft, 
zoekt ze houvast in de natuur. Woorden voor het “au plein air” 
schilderen in de natuur. Ze kan er geen woorden voor vinden……………. 
Kom maar kijken. 
 
 
Grietje Nieuwhof exposeert als gast bij Joke Klaveringa 
Keramiek en brons www.nieuwhofart.nl 
 
Grietje Nieuwhof  uit Roden weet haar drie dimensionale 
prehistorische vogels in ingetogen kleuren in keramiek en brons volop 
glans te geven. Vanuit een groot creatief gevoel groeien in haar 
atelier de werkstukken op natuurlijke wijze. In haar veelzijdig werk 
komt het verleden sterk tot leven. Haar werk is dan ook niet 
alledaags. Ze heeft een grote passie voor vogels. Al haar werken zijn 
unica.  

Nietap 

Maryke Wiegers www.marykewiegers.nl 
Haulerwijksterweg 4, Een 
Grafiek en schilderijen 
 
Maryke Wiegers werkt vrij intuïtief. Beelden zijn er genoeg. Voor het 
tastbaar maken ervan heb je hulpmiddelen, zoals kleur, lijn en 
techniek en vooral emotie. 
Haar werk is vrij grafisch. De technieken die ze gebruikt zijn meestal 
houtdruk en droge naald. 
 
 
 
 
 

Een 


