
OPEN ATELIER- EN FIETSROUTE   ART-BRUMMEN

2018

www.art-brummen.nl



Creëren vanuit passie

Eerbeekseweg 13a
7371 CA Loenen (Gld)
Bronzen beelden
Schilderijen

www.miekediekmann.nl
info@arthuus.nl
055 - 50 50 623
06 - 5144 7588

1. Mieke Diekmann



Geboeid door kunst ontstaat de ware ontdekking

Molenstraat 8
6961 DT Eerbeek
Fijnschilderkunst
Inkt- en pasteltekeningen

www.ivonnedrosten.nl
ivonnedrosten@kpnmail.nl

0313 - 65 46 20
06 - 1045 8717

2. Ivonne Drosten



De vreugde van het creëren
zien en doen

Vosstraat 25
6964 BA Hall
Beelden en objecten
Glaskunst en fotografie

www.anneliesvanderdrift.nl 
anneliesvanderdrift@gmail.com

06 - 1073 7676

3. Annelies van der Drift



Ik geloof in de kracht 
van de verbeelding 

Burg. de Wijslaan 22
6971 CD Brummen
Beelden en objecten
Schilderijen

www.pietvanmiddelaar.nl 
info@pietvanmiddelaar.nl

0575 - 56 19 64
06 - 1352 3310

4. Piet van Middelaar



  5. Annie Elissen

Zegerijstraat 7a
6971 ZN Brummen
Schilderijen
Objecten

www.annie.elissen.com
annie@elissen.com

0575 - 56 36 96
06 - 5088 0639

De schoonheid van het alledaagse



Kerkstraat 6
6971 AE Brummen
Vogelhuisjes
Voedertafels

Spelen met klei

www.joopvanulden.nl
info@joopvanulden.nl

0575 - 56 01 31
06 - 2251 1436

6.  Joop van Ulden 



Handgevormde keramiek objecten      

7. Analies Martin

De Zicht 30
6971 HR Brummen
Keramiek
Raku

www.analiesmartin.nl
analiesmartin@gmail.com

0575 - 56 17 97
06 - 1282 9690



Galerie Atelier
w w w . a r t h u u s . n l

• Wisselende exposities
• Exclusieve cadeaus
• Sieraden
• Workshops schilderen/koken
• Schildercursussen

 Eerbeekseweg 13a – 7371 CA Loenen (Gld) – Tel. 055 505 0623 – M 06 5144 7588 – info@arthuus.nl

w w w . a r t h u u s . n l

Workshops schilderen/koken

Atelier
w w w . a r t h u u s . n lw w w . a r t h u u s . n l

Elk eerste en laatste weekend 
van de maand geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag:  

11.00 – 17.00 uur, en op afspraak.

  ........met dank aan.....
Culturele stichting
van de gemeente
Brummen.

tel 0575 - 561719 e-mail info@devroolijkefrans.nl



OPENINGSTIJDEN 2018

Op alle locaties ligt een fietsroute voor u klaar.
U kunt deze ook vinden op onze website.

www.art-brummen.nl

Gekust door de rivier
badend in weiden
geijkt met bomen 
een vallei vol oases
als een diepgroen dal. 

Ingeslepen verlangen
als een oeroud vuur
drijft velen onrustig
vanuit het niets iets 
te creëren aldaar.

Op zeven plekken 
per fiets te gaan 
staat hun verbeelding 
uit verf, steen en glas 
uit ijzer, klei en zink:

IJl balancerende figuren
vogelhuisjes en stillevens   
keramiek en glansrijk werk 
amechtig ogende koeien 
intens gelaagde schilderijen 

Ongewoon en alledaags
oogstrelend en verhullend
verwonderend en verwarrend
te midden van alle schoonheid  
van de aloude IJsselvallei.

Piet van Middelaar

28 & 29
april

28 & 29
juli

27 & 28
oktober

Tijdens deze weekenden zijn de ateliers geopend 
van 13.00 uur tot 17.00 uur

27 & 28
januari

KUNSTROUTE IN BRUMMEN

Ontwerp: DTP-Studio Joke Wensing, Apeldoorn


