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Beste kunstkijkers!
22 mei 2011 is de kunstroute KunstKijken op het Hogeland
in Enschede. Er doen 30 professionele kunstenaars mee. Er
is een grote variatie te zien; grafiek, keramiek, sculpturen,
glaskunst, schilderijen. Kunstenaars hebben hun deuren
geopend.
U wordt uitgenodigd om te kijken in ateliers, open tuinen, huiskamers
en op andere locaties. In het kader van de WAK (Week van de
Amateurkunst) zullen een aantal cursisten hun werk exposeren bij
Kunstwerkplaats Lenie Davina, bij Keramiek Atelier Antoinette en bij
Decoranda. Burgemeester Peter den Oudsten, zelf woonachtig op
het Hogeland opent de route. Bij de opening is een dansoptreden van
TribAlways. Verspreidt over de route is er live muziek te horen. Het
bijzondere is dat alle kunstenaars, muzikanten en dansers een speciale
band met de wijk het Hogeland hebben.
Startpunt van de route is Erve ‘t Schukkink, Schukkinkweg 15A,
Enschede. De route wordt duidelijk met pijlen uitgezet voor fietsers.
Met de auto kunt u ook de route volgen en u kan enkele stukken te
voet doen. U herkent de exposities aan de vaandels voor de ingang.
10.00 uur: Opening bij Erve ‘t Schukkink.
11.00 uur tot 17.00 uur: Alle ateliers en locaties zijn geopend.
Wij wensen u veel kijk plezier.
www.kunstkijkenophethogeland.nl
Vriendelijke groeten, organisatie KKohH.
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Op pagina’s 6 en 7 staat de route die u kunt volgen. De nummers
op de route corresponderen met de nummers die bij de kunstenaar
staan. Op pagina 39 vindt u de lijst met live optredens tijdens deze
kunstroute. Deelnemende kunstenaars zijn:
1 Bernardien Kromhof - Hanneke Klein Wassink Dorothea C. Hassink - Carine Roerdink
Schukkinkweg 15a, Enschede
2 Dinand Hijink
Van Diemenstraat 39, Enschede
3 Ilse Antoinette Scholten
Van Diemenstraat 2, Enschede
4 Ria Stockmann- Hutten - Robin Peters
Brinkstraat 333, Enschede
5 Kinderen van de Brede School Hogeland
Brinkstraat 331, Enschede
6 Suzy Hulshoff - van der Boom
Brinkstraat 355, Enschede
7 Jan-Joost Luimes - Emiel Rombouts - Roy te Lintelo
Brinkstraat 357, Enschede
8 Elsbeth Cochius - Emmy Dijkstra
Knalhutteweg 15, Enschede
9 Miriam Bonder
Halmaherastraat 54, Enschede
10 Wim Balvers
Jacob Obrechtstraat 21, Enschede
11 Marie Rutgers
Floresstraat 66, Enschede
12 Anda van Loenen
Rietmolenstraat 26 , Enschede
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13 Roelienke van Koot - Renée Achterberg - Claudia Bidoggia
Batjanstraat 22, Enschede
14 Gabriella Grosz
Daalweg 46, Enschede
15 Hannie Wolsink
Padangstraat 72, Enschede
16 Joke Kwekkeboom
Gronausestraat 12 (in het Wooldrikpark), Enschede
17 Lenie Davina Oude Vrielink
Reaumurstraat 3, Enschede
18 Inge Hulshof - Dorine Hulshof - Jan Gijsen - Renate Saverin Chris Jonker-Wilkens - Mirjam Steinmeijer
Aamsveenweg 55, Enschede
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Bij het startpunt Erve het Schukkink op de Schukkingweg 15A,
Enschede wordt de gedetailleerde routekaart uitgereikt.
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1
Hanneke Klein Wassink
06 50280502

1
Bernardien Kromhof
053 4311041
Mijn schilderijen zijn geïnspireerd vanuit mijn directe omgeving:
De stilte rondom de dieren
Beleving van de seizoenen
Stilte / kracht
Licht / donker
Groeien / sterven

Mijn schilderijen hebben altijd met de natuur te maken. Ik wandel veel
in de bossen van Twente en maak tijdens de wandelingen foto’s van
bijzondere plekken. Daarbij gaat het mij vooral om de kleur en de
sfeer. Thuis begin ik te schilderen en kom ik ergens terecht.... Het is
mogelijk om af en toe naar de gemaakte foto’s te kijken, zonder de
foto te kopiëren. Dan weet ik bv. hoe bepaalde bomen eruit zien en
vervolgens ga ik weer verder met schilderen en komt er uiteindelijk
een nieuw landschap in mijn schilderij tot stand.

Locatie:
Erve ’t Schukkink
Schukkinkweg 15a, Enschede

Locatie:
Erve ’t Schukkink
Schukkinkweg 15a, Enschede
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1
Dorothea C. Hassink
053 4325906

1

Dorothea’s wandobjecten zijn frivool. Uitbundige, sterke kleuren
gecombineerd met glitters, plastic en keramiek. Bezaaid met kraaltjes
en siersteentjes zoeken de objecten de grenzen van de smaak. Het
is meer dan kitsch. De mierzoete verpakking zorgt voor vrolijkheid,
maar ook voor bedrieglijke gevoelens. Er is geen sprake van alleen
maar luchtige verpakking: de werken vertellen ook een verhaal.

Carine Roerdink
053 4343808

www.dorotheart.nl

“….In mijn werk ben ik op zoek naar de schoonheid van het
alledaagse. Al werkende vertel ik mezelf een verhaal dat ik verbeeld
in monumentale werken die een enorme tederheid uitstralen. Als
aanvulling op mijn schilderijen maak ik ook kleine wandobjecten die
het verhaal vertellen van een ander….”

Locatie:
Erve ’t Schukkink
Schukkinkweg 15a, Enschede

Locatie:
Erve ’t Schukkink
Schukkinkweg 15a, Enschede
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3
Ilse Antoinette Scholten
06 10777642

2
Dinand Hijink
06 20815337
Het is mijn eerste schilderij in olieverf. En ik vond het een mooi
voorbeeld om het schilderen met olieverf onder de knie te krijgen. Ik
heb gemerkt dat ik van het fijne schilderwerk ben gaan houden en dat
het ook zo realistisch mogelijk moet zijn. En dat is me aardig gelukt
met dit schilderij. Het is geschilderd op een doek van 30x50.

Geïnspireerd door het contrast van de sneeuw op de takken vorig
jaar ben ik aan de serie seizoen begonnen. Ik weergeef het seizoen
zoals ik die ervaar. Mijn schalen bekras en bewerk ik met oxides
pigmenten en glazuren. De schaal is “mijn schildersdoek”. Ook
maak ik veel vrouwen figuren. De dames geven op subtiele manier
uiting aan hun emoties en stralen de rust uit die ik voel tijdens het
boetseren. Tevens geef ik Raku workshops en keramiekcursussen. In
het kader van de WAK (Week van de Amateurkunst) exposeren een
aantal cursisten hun werk bij Keramiek Atelier Antoinette.
www.ilse.kijkt.nl
Locatie atelier:
Keramiek Atelier Antoinette
Van Diemenstraat 2, Enschede

Locatie:
Van Diemenstraat 39, Enschede
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Robin Peters
06 30462055

Ria Stockmann- Hutten
053 4301348
Mijn werk gaat over het leven zoals ik dat ervaar. Over relaties tussen
mensen, liefde tussen man en vrouw, genegenheid en vriendschap.
De hang naar vrijheid, ongebondenheid, je vleugels kunnen uitslaan,
maar aan de andere kant de behoefte aan geborgenheid, veiligheid,
warmte en vooral liefde die je gevangen kan houden en beperken,
maar je ook de kracht geeft om je meer te ontplooien.

Welkom bij het nieuwe en eigentijdse sieradenmerk ‘Jittebritt’.
Jittebritt sieraden worden stuk voor stuk met de hand vervaardigd
uit zilver (of goud) en kleurrijke zoetwaterparels. Wij hebben een
uitgebreide lijn met bedels, grote en kleine hangers, oorbellen, ringen
en sinds kort ook armbanden. Allemaal uniek, allemaal met de hand
gemaakt in zilver of 18K goud (prijs op aanvraag), allemaal typisch
Jittebritt.

www.ateliersdewerkhaven.nl

www.jittebritt.nl

Locatie:
Salon de Beauté - www.hettyvangemert.nl
Brinkstraat 333, Enschede

Locatie:
Salon de Beauté - www.hettyvangemert.nl
Brinkstraat 333, Enschede
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5
Kinderen van de Brede School Hogeland
(Alfonsus, Drakensteyn, Willem Wilmink en de Wooldrikschool)
053 4358675
Jorien Schulten is nu al een jaar als combinatiemedewerker van
Rijksmuseum Twenthe en de Brede School werkzaam in de wijk
Hogeland! Dat betekent dat de scholen vaak bij het museum op
bezoek gaan, de leerlingen veel kunst zien én zelf kunst maken.
Zo ook de kinderen die deelnemen aan het Open Atelier, dat een
onderdeel is van Basis053. Deze kunstenaars in de dop doen dit
jaar ook mee aan de atelierroute KunstKijken op het Hogeland! De
kinderen hebben zelf een boek gemaakt! Ze zijn geïnspireerd door de
prachtige handgeschreven middeleeuwse boeken uit de collectie van
Rijksmuseum Twenthe. Én u kunt op de website de reacties van de
kinderen lezen over hoe ze het vonden om zelf een boek te maken.

6
Suzy Hulshoff - van der Boom
053 4323492

www.degevondenvoorwerpen.nl

“25 jaar (dag)boekjes gaan naar een boekenbal.”

Locatie:
Westendorp PR - www.westendorp-pr.nl
Brinkstraat 331, Enschede

www.suzysnijdt.nl
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Locatie atelier:
Brinkstraat 355, Enschede
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Emiel Rombouts
06 81522729

Jan-Joost Luimes
06 51239988
Jan-Joost komt uit het grafische vak. Hij wil zo af en toe zijn verfpotten
en kwasten ook laten spreken. Een tikkeltje grafische accenten vind je
dan ook wel terug in zijn werk.

birds in the water
fishes in the sky
let me walk to
hear the colours
and see the sounds

www.jjluimes.nl
www.voorhetbehang.nl

www.emielrombouts.nl

Locatie:
Brinkstraat 357, Enschede

Locatie:
Brinkstraat 357, Enschede
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8
Elsbeth Cochius
053 4305155

7
Roy te Lintelo
06 20376813
Roy schiet alleen pure beelden. Mensen zoals ze zijn. Dieren zoals ze
bewegen. Artiesten op het podium, zo écht in beeld dat je ze bijna
kan voelen, horen en ruiken...

Atelier Print Art is gevestigd in een voormalig schoolgebouw uit de
vorige eeuw, beter bekend als de school van meester Spans of De
Ark. Het gebouw heeft in de loop van de tijd een creatieve functie
gekregen. Naast een atelier voor eigen gebruik met een grote ets/
linoleumdrukpers is er nu ook een zeefdruklokaal ingericht waar
meerdere kunstenaars gebruik van maken. Het allereerste project
van Atelier Print Art is de uitgave van een zeefdrukkalender van
Twentse kunstenaars dat door zijn succes in 2010 weer heeft
plaatsgevonden maar nu ook met kunstenaars uit heel Nederland en
Duitsland. Naast grafiek is dit ook de basis van Natuurlijk Werk, een
samenwerkingsverband van Hedy Hempe en Elsbeth Cochius. Zij
maken landschapskunst.
www.elsbethcochius.com
www.natuurlijkwerk.nl

www.roytelintelo.nl
Locatie atelier:
Atelier Print Art
Knalhutteweg 15, Enschede

Locatie:
Brinkstraat 357, Enschede
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Miriam Bonder
053 4318490

Emmy Dijkstra
06 28477648
Altijd ben ik opzoek naar een kader waarbinnen ik mijn ideeën
kan vastleggen, daarom maak ik veel grafiek of kies ik een boek als
werkvorm. Ideeën voor etsen en tekeningen komen overal vandaan;
in mijn hoofd is het een continue stroom aan associaties, sommigen
leg ik vast en anderen blijven wat langer in mijn hoofd om er op een
latere manier weer uit te komen. Mijn werk gaat over mensen. Over
hun reizen, wie zij ontmoeten, gedachten en emoties. Maar vooral
hun kwetsbaarheid.
www.emmydijkstra.nl
Locatie:
Atelier Print Art
Knalhutteweg 15, 75 Enschede

Miriam Bonder vermengt verschillende technieken en materialen,
waarmee ze naar een eindprodukt toewerkt, vaak geïnspireerd
door mens, dier, natuur en sport. Uitgangspunten in haar werk
zijn de mens en de wisselwerking tussen agressie en schoonheid.
Voorgaande levert beestachtige en mooie taferelen op in een
spannende en speelse beweging. Miriam Bonder is geboeid door de
transformatie van agressief spel tot mooie dans. Hoe kan agressie
omgezet worden in louter mooie beelden door kleine beeldende
ingrepen.
Bij mooi weer stelt Miriam haar tuin ook open voor kinderen en
kunnen zij hier voor 1 euro een kunstwerk maken of knutselen
gedurende de dag, terwijl de ouders de route lopen bijvoorbeeld.
Locatie:
Halmaherastraat 54, Enschede
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Wim Balvers
053 4314590

Marie Rutgers, Rijkland
053 7850672

Het is een waar genoegen om weer mee te doen met Kunst
Kijken op het Hogeland. Ik leer nog elke dag, hout, verf, gutsen en
penselen horen gewoon bij mij. Als ik werk vergeet ik even alles. De
afgebeelde trompet van lindehout maakte ik op ware grootte (55 cm).
Wilt U hier meer van weten, kom naar de open dag!

Voor elke kunstenaar die een kaart heeft gestuurd zal Marie een
persoonlijk kussen maken in de vorm van een hart. Deze liggen op
haar bank met daarboven de lachende portretten van de kunstenaars
uit de buurt. Die omvat alles wat ik doe en wil laten zien: “Laughing
en het hart”.

Locatie atelier:
Jacob Obrechtstraat 21, Enschede

Locatie:
Floresstraat 66, Enschede
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12
Anda van Loenen
053 4300139
Door de natuur, mensen en kleuren laat ik me inspireren om iets
te maken. Of het nu realistisch is, of heerlijk mijn eigen fantasie
te gebruiken of om herinneringen vast te leggen, die me dierbaar
zijn. De technieken zijn o.a. schilderen (olie- acrylverf), mozaïeken,
werken met powertex. Een uitdaging is om deze mogelijkheden
te combineren. Tevens vind ik het erg leuk om deze verschillende
technieken te leren aan belangstellenden.

13
Roelienke van Koot
053 4318475
Abstract beginnend met gebruik van een gemengde techniek en
acryl, komen de figuren als vanzelf tot leven. Dit voedt weer de
verwondering,nieuwsgierigheid en de hang naar mystiek inherent aan
mijn persoonlijkheid.

www.decoranda.nl
Locatie atelier:
Decoranda, Rietmolenstraat 26 , Enschede
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Locatie:
De Apestaart - www.deapestaart.nl
Batjanstraat 22, Enschede
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13
Claudia Bidoggia
06 44294569

13
Renée Achterberg
06 38405028
De liefde voor Italië blijkt uit de prachtige Venetiaanse maskers, die
Renée Achterberg in acryl op doek zet. De felle kleuren, de krachtige
penseelvoering en indringende composities dwingen de toeschouwer
te blijven kijken. Het intrigerende van haar werk is het masker zelf. Of
misschien wel de mens zelf, die bewust of onbewust ook vaak een
masker draagt. Autonoom beeldend kunstenaar Renée Achterberg
schildert al meer dan twee decennia en heeft zich de laatste jaren
vooral toegelegd op Venetiaanse maskers. Een onuitputtelijk thema,
zo blijkt uit haar veelzijdige oeuvre.

Claudia Bidoggia kwam in 2000 min of meer toevallig in aanraking met
glas en was meteen verkocht: het fascinerende spel van licht met de
vaak transparante kleuren maakte haar zo vrolijk dat ze gelijk wist dat
ze met dat materiaal verder wilde werken. De liefde voor glas is nooit
meer overgegaan. Momenteel is zij bezig met de 4-jarige opleiding
MasterGlass in Tilburg die opleidt tot monumentaal glaskunstenaar.
Claudia beheerst verschillende glastechnieken zoals glas-in-lood,
brandschilderen en glasfusing. Zij maakt vrij werk, werkt in opdracht
en geeft les.
www.bellaverra.nl

Locatie:
De Apestaart - www.deapestaart.nl
Batjanstraat 22, Enschede

Locatie:
De Apestaart - www.deapestaart.nl
Batjanstraat 22, Enschede
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15
Hannie Wolsink
053 4306639

14
Gabriella Grosz
06 30085753
Mensen, de Natuur en Mystiek zijn thema’s in mijn werk. Ik weet
eigenlijk niet zo goed, wat ik nog meer er over zou kunnen vertellen.
Mijn werk spreekt voor zich.

Je zult in mijn werk andere materialen zoals hout en allerlei
metalen zien. Het op een speelse wijze met glazuren combineren
en experimenteren geeft op mijn werk de meest verassende
eindresultaten. Hiernaast heb ik objecten die Raku-gestookt zijn. Dit
is ook een heel fascinerende manier van stoken. Een ander kenmerk
van m’n werk is dat alle objecten een deksel hebben. De laatste
periode ben ik erg georiënteerd op het ontwerpen van objecten met
als basis de driehoek. Wanneer je de driehoek als basis neemt heb
je oneindig veel mogelijkheden. De vormen die er uit voortkomen
zijn asymmetrisch en strak. Mijn creatieve ideeën zijn nog lang niet
allemaal uitgewerkt…
www.hanniewolsink.com

www.creatiefatelier-twente.nl
Locatie:
De Bron, Daalweg 46, Enschede
30

Locatie:
Drogisterij Geurtsen
Padangstraat 72, Enschede
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16
Joke Kwekkeboom
06 22987401

17

Joke heeft jaren illustraties gemaakt voor (natuur)educatieve
projecten, fotografeert vanaf haar 12e, heeft cursussen gegeven,
heeft 10 jaar een bedrijf gehad als grafisch ontwerper, maar is nu
teruggekeerd naar de roots van haar werk waarin ze is afgestudeerd:
keramiek. Ze maakt fragiele porseleinen objecten, altijd daarbij de
grenzen van het materiaal zoekend en er het liefst overheen gaan. Ze
maakt daarbij gebruik van de kracht van eenvoudige vormen en benut
de charme en eigenheid van het materiaal daarbij optimaal. Joke
houdt van experimenten om al haar vaardigheden te mixen. Maar
ook menselijke vormen blijven haar altijd boeien.

Lenie Davina Oude Vrielink
053 4322779
Ik leef en werk vanuit mijn gevoel, de symboliek van de dingen
inspireert me altijd weer tot het maken van beelden en schilderijen.
Het mooie is dat iedereen zelf mag “zien” wat het voorstelt. De
uitdaging is om anders te leren kijken naar dingen en zo tot een mooi
resultaat te komen.
In het kader van de WAK (Week van de Amateurkunst) exposeren
een aantal cursisten hun werk bij Kunstwerkplaats Lenie Davina.

www.beeld-vorm.nl

www.leniedavina.nl

Atelier locatie:
Theetuin ik & mijn moeder
Gronausestraat 12 (in het Wooldrikpark), Enschede

Atelier locatie:
Kunstwerkplaats Lenie Davina
Reaumurstraat 3, Enschede
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18
Dorine Hulshof
046 4432005

18
Inge Hulshof
06 38146730
Mozaïek van glas en tegels, oneindig veel mogelijkheden in kleur en
vorm. Werken vanuit rust en eigen creativiteit.
Ik geef cursussen en workshops en werk ook in opdracht.

Alle aspecten van het vrouw-zijn. Alle rollen die vrouwen in het leven
(kunnen en/of willen) hebben. Het wordt zichtbaar door de houding,
de emotie en de keuze van materiaal: keramiek in combinatie met
textiel, latex, lingerie. Gebaseerd op de prehistorische beeldjes van
moedergodinnen, vertaald naar de kracht en de kwetsbaarheid van
vrouwen nu. Beelden en schilderijen waarin wij vrouwen ons kunnen
herkennen; beelden van vrouwen zoals ze zijn, zoals ze mogen zijn,
zoals ze willen zijn.

www.sassafras-mozaiek.nl
www.dorine.tk
Atelier locatie:
Sassafras-Mozaïek
Aamsveenweg 55, Enschede

Locatie:
Aamsveenweg 55, Enschede
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18
Jan Gijsen
053 4334124
De acrylschilderijen zijn beïnvloed van ontelbare reizen naar magische
oorden en mystieke landschappen in verre landen.
Renate Saverin
053 4334124

18
Chris Jonker- Wilkens

www.emaillereklame.nl

Met mijn kleuretsen en linoleumsnedes, waarin ik vaak in series werk,
laat ik details uit de natuur zien, groeiprocessen, de wisseling van de
seizoenen of de spanning tussen de natuur en het menselijk ingrijpen
daarin. Het Aamsveen is o.a. een bron van inspiratie. De laatste tijd
ben ik bezig geweest met het maken van illustraties in verschillende
druktechnieken bij verhalen voor kinderen.

Locatie:
Aamsveenweg 55, Enschede

Locatie:
Aamsveenweg 55, Enschede

Laat zich inspireren door het handwerk van oude culturen.
Uit materiaal als hout, metaal, mossel en glas worden de sieraden tot
interessante unikaten verwerkt.

36

37

Optredens:
TribAlways (dans)
10.00 uur: Orientaalse Performance: Ciglikca met live muziek van de Turkse
muzikant Serdal Mansuroglu
Locatie: Erve ’t Schukkink:
Schukkinkweg 15a, Enschede
12.30 uur: Franse Performance: De ‘Burlesque’ show.
Locatie: Theetuin ik & mijn moeder
Gronausestraat 12 (in het Wooldrikpark), Enschede
15.00 uur: De performance: Walk like an Egyptian
Locatie: De Apestaart
Batjanstraat 22, Enschede
Hans Martin (Flamencogitarist) en Serdal Mansuroglu
11.30 uur
Locatie Atelier Print Art
Knalhutteweg 15, 75 Enschede
13.30 uur
Locatie De Apestaart
Batjanstraat 22, Enschede
15.30 uur
Locatie Theetuin ik & mijn moeder
Gronausestraat 12 (in het Wooldrikpark), Enschede

18

Intervocaal
Vanaf 12.30 uur: Kuierconcert langs de kunstroute op het Hogeland
Start op locatie Erve ’t Schukkink
Schukkinkweg 15a, Enschede

Mirjam Steinmeijer
Ornament en Houtsnijwerk.
Ook in Opdracht.

Klezmerband “KOZMOZH “
Aamsveenweg 55, Enschede Gehele dag.

Locatie:
Aamsveenweg 55, Enschede
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