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Tientallen kunstenaars, met werk in allerlei genre’s, hebben speciaal voor 

kunstliefhebbers hun beste werken op verrassende locaties in de stad of in hun 

ateliers opgesteld. 

  

Maar daar houden we het dit jaar niet bij; naast wederom meer dan 45 

kunstenaars van eigen bodem is er ook werk te zien van de Rotterdamse 

beeldhouwer Herman Lamers (bekend van onder meer de glazen engel op de 

Melkmarkt in Zwolle) en zullen de artiesten van Streetart zorgen voor een 

hallucinante 3-D stoeptekening.

Er is een overzichtstenstoonstelling in het pand van het Drenthe College, 

Kruisstraat 10, en voor het eerst is er ‘Kunst & Kroket’. Om uw kunsthonger te 

stillen trekt u een kunstwerkje uit de muur en krijgt u een waardebon voor een 

kroket. 

Alsof dat niet genoeg is, speelt zaterdag de drumband ‘Sla je slag!’ en neemt 

poptroubadour Arnoud Kas op zondag de honneurs waar.

 

U hoeft zich niet te vervelen tijdens de KunstKijkdagen 2018, we wensen u 

veel kijkplezier!

Projectteam ‘Kijk Je Ogen Uit’

de kunStkijkdagen Staan weer voor de deur! 



anneke liebe
t : 06 10301084
e: annekeliebe@home.nl

jan van oS
t : 06 21662068
e : vanosart@gmail.com
w: janvanos.exto.nl

weSSel de ruijter, 
interdisciplinair broodbeeldhouwer

t : 06 54970959 
e : bakkertje1@planet.nl
w: dewessel.com
    maudvenema.nl   
    

hanS veelo
t : 0521 361048
e: veelo@hans-anneke.nl



laura van gaanS
fotografe

t : 06 12208271 
e : lauravangaans@gmail.com    
w: lauravangaans.nl     

lotte van Sleen
t : 06 42504899
e: lottevansleen@gmail.com

gerda pier
t : 06 19837299 
e : info@gerdapier.nl    
w: gerdapier.nl     

dineke kraaijeveld
schilderen, tekenen, grafi ek, 
fotografi e,cursussen en workshops

t : 06 36117633 
e : dinekekraaijeveld@mail.com
w: dinekekraaijeveld.nl    



danny rebel
t : 06 20316487
e: DD198922@gmail.com

diny kierS
schilderen, gemengde 
technieken, boetseren

t : 06 52546505 
e : d.kiers@kpnplanet.nl
w: zien-kunst.nl
    

anneke veelo
t : 0521 361048
e: veelo@hans-anneke.nl

Sarah creek
t : 06 13088900 
e : sarahcreekart@gmail.com    
w: sarahcreekart.com    



marcelle van der leeuw
kunstzinnig meubelmaker 
portretschilder
t : 06 11104073
e : mjvanderleeuw1@gmail.com
w: marcellevanderleeuw.nl    

inge leonora den ouden
tekenen, aquarel en textiel
t : 06 42634321 
e : i-m-leonora@hotmail.com
w: ingeleonora.weebly.com    

inge van hurck
t : 06 11146296 
e : ingeisabel@hotmail.com    
w: ingeisabel.nl     

jan willem van reijmerSdal
t : 06 28617168 
e : jwvanr@protonmail.com    
w: blindevis.nl     



inge leonora den ouden
tekenen, aquarel en textiel
t : 06 42634321 
e : i-m-leonora@hotmail.com
w: ingeleonora.weebly.com    

joS ter burg
beeldhouwer, beelden in steen
t : 0522 474439 
e : info@josterburg.nl
w: josterburg.nl 

marja logtmeijer
t : 0639470769 
e : a.logtmeijer@kpnmail.nl

nieS nijland pol
t : 0522 256575 - 06 50872750
e : nies50@lijbrandt.nl    
w: niesnijlandpol.nl    

marjan hetterSchij
keramiek
t : 0522 474254 
e : hette076@planet.nl
w: extoMarjanHetterschij.nl    

jan willem van reijmerSdal
t : 06 28617168 
e : jwvanr@protonmail.com    
w: blindevis.nl     



reinier hollaardt
t : 06 42412800
e : autipilot@gmail.com   
   

liSelot ribbenS
t : 06 53524503
e : liselotribbens@kpnmail.nl   
w: exto.nl    

yvette van der aa
fi losofi sch kunstenaar
t : 06 11645554 
e : yvette@verwonderwinkel.nl
w: yvettevanderaa.nl    

gieneke voS
t : 0522 243770
e : gienekevos@home.nl   
w: gieneke-westera-vos.jouwweb.nl   



weSSel beZemer
t : 06 20437428
e : welkom@wesselbezemer.nl   
w: wesselbezemer.nl    

Naast al onze lokale talenten zal 

Streetart tijdens dit weekend zorgen voor 

een hallucinante straattekening en zal er aan 

het Zuideinde werk te zien zijn van Herman 

Lamers die, net als Wessel Bezemer, momen-

teel exposeert in Beeldenpark De Havixhorst.

Herman maakt voornamelijk werk voor in de 

openbare ruimte en tijdelijke installaties.

herman lamerS
t : 06 53581808
e : info@hermanlamers.nl   
w: hermanlamers.nl    



anouk henny
t : 06 28558765
e : larosebleue29@gmail.com

thon kahmann
t : 06 34961845
e : larosebleue29@gmail.com

gerdi van Sloten
t : 06 15669777
e : gerdivansloten@hotmail.com

anya nibourg -van der Schaaf
Photo Anya
t : 06 41005929 
e : mail@photoanya.nl
w: photoanya.nl   



marjan grimme
t : 06 12287301
e : marjangrimme@hotmail.com

tineke blommendaal
fotografi e en multimedia, mixed media, 
fotografi e, tekst en installaties
t : 06 11645554 
e : hallo@tinekeblommendaal.nl
w: tinekeblommendaal.nl    

anya nibourg -van der Schaaf
Photo Anya
t : 06 41005929 
e : mail@photoanya.nl
w: photoanya.nl   

jet brand
t : 06 18813014 / 06 24548590
e : info@stichting-jetbrand.nl   
w: stichting-jetbrand.nl   

thÉrÈSe bralS
portretschilder, mixed media
t : 06 25077152 
e : tjwbrals@gmail.com
w: atelierdethe.nl

Zondagmiddag worden Jet’s tekeningen geveild, 

de opbrengst gaat naar Stichting ‘Jet Brand’: 

samen tegen stofwisselingsziekten!



reAct is een gezamenlijk kunstproject waarin Harma en Jacco elkaar zullen 
beïnvloeden en zullen reageren op elkaars werk. Vanuit verschillende 

kunstdisciplines en verschillende gezichtspunten ontstaat een gezamenlijk werk waarin de 
toeschouwer wordt meegenomen in de visie van 2 verschillende kunstenaars.

“op weg in verbondenheid”

                                                         

Met de opbrengst van dit drieluik sponseren we 
kinderen van stichting “het vergeten kind”.

jacco potkamp
t : 06 23588167
e : jacco@jaccopotkamp.nln
w: jaccopotkamp.nl

harma harding
t : 06 10110191
e : harma@harmaharding.nl
w: harmaharding.nl

will legierSe
t : 0522 510954
e : w.legierse.1@gmail.com

judith klomp
schilderen, tekenen, beeldhouwen 
: 06 23320764
e : j.klompchriston@gmail.com



Stichting Kijk je Ogen Uit en Stad&Esch

Stichting Kijk je Ogen Uit is erg blij dat zij 
haar bezoekers dit jaar ook een expositie 
‘jong talent’ kan bieden tijdens de Kunst-

kijkdagen. 
In het pand, Zuideinde 37, zal het werk te 

zien zijn van een aantal bovenbouw leerlin-
gen van Stad&Esch. 

De stichting vindt het belangrijk om ook 
jongeren te betrekken bij dit evenement en 

daarmee een bijdrage te leveren aan het 
cultureel bewustzijn van jongeren.

Wij bieden daarom tijdens deze dagen niet 
alleen een podium aan (professionele) kun-

stenaars, maar tevens aan jongeren die 
zich wellicht verder zullen ontwikkelen in de 

kunst. Een aantal talentvolle leerlingen van 
Stad&Esch krijgt dan ook de gelegenheid werk 

te laten zien tijdens de kunstkijkdagen. De 
leerlingen kunnen hiermee ervaring opdoen 

met het inrichten en meemaken van een ten-
toonstelling.

In de bovenbouw is het mogelijk dat leerlingen 
via een kunstdiscipline hun creatieve vaar-

digheden verder ontwikkelen. 
Door te experimenteren met materialen en 

technieken en een kritische refl ectie op het pro-
ces en het product is het de bedoeling dat de lat 
steeds een stukje hoger gelegd wordt. 

Leuk als u komt kijken! 



anne mercker

ankie hofman en 
hanny van den heuvel 
exposeren in:

hanny van den heuvel
t : 06 52243679
e : hannyvandenheuvel@outlook.com

ankie hoffman
t : 06 54763746
e : ankiehoffman@hotmail.com

anne mercker
t : 06 10328003
e : annemercker@hotmail.com
w: annemercker.exto.com



bloemenboetiek heidi
Burgemeester van Veenlaan 1
7948AB Nijeveen

Hier exposeren Inge Lups, Angela Smit en 
Heidi Smit 

angela Smit
t : 06 27826879
e : angeladesigns.nl
w: angeladesigns.nl

heidi Smit
t : 0522 492500

inge lupS
t : 06 54262445
e : ingelups@gmail.com



Misschien is muziek wel één 

van de meest creatieve 

vormen van kunst, vandaar 

dat we voor de zaterdag 

slagwerkgroep “Sla je slag” 

hebben gevraagd de 

KunstKijkdagen van een 

muzikale omlijsting te 

voorzien...

...waarna de zondag 

melodieus ingekleurd 

gaat worden door 

Poptroubadour Arnoud Kas!

www.poptroubadour.nl

lSla-je- lllllllllllllSla-je-Sla-je-Sla-je-Sla-je-Sla-je-



K Kunst &    roket
Dit jaar voor het eerst bij ‘HET FRIETHUYS’ op het 

Kerkplein: KAKELVERSE KUNST... UIT DE MUUR!

Bij aanschaf van een kunstwerkje een waardebon voor 

een gratis kroket.

Net als bij de vorige editie zorgen 

de leerlingen van het Drenthe College 

voor de catering tijdens de opening 

van de KunstKijkdagen.

In hetzelfde pand, Kruisstraat 10, zal 

in de laatste drie weken van september 

ook de overzichtstentoonstelling 

te zien zijn.



Natuurlijk is ook een blik op 
het prachtige orgel de moeite 
waard. Het orgel is een ontwerp 
van orgelmaker Jan Harmenszn. 
Kamp uit Berlicum en dateert uit 
1690. 

De toren van de kerk is vermoe-
delijk gelijktijdig gebouwd en 
stamt dus ook uit de 15e eeuw. 

De toren is 45 meter hoog. 

De twee kogelgaten in het front 
van de toren worden toege-
schreven aan ‘Bommen Be-
rend’ die in het rampjaar 1672 
samen met Engeland, Frankrijk 
en de bisschop van Keulen de 
Verenigde Nederlanden aanviel. 

De Grote Kerk in Meppel
Stichting Kijk je Ogen Uit is blij dat dit jaar ook  een 
aantal kunstenaars hun werk mogen laten zien in een 
van de mooiste monumenten van Meppel: de Grote 

of Mariakerk, een kerk met een rijke geschiedenis.

 

In 1422 werd Meppel kerkelijk 
zelfstandig, waarna men in 1423 
begon met de bouw van een ei-
gen parochiekerk, de Mariakerk. 
Met de bouw van de noordelij-
ke beuk in 1518 was de bouw 
in eerste instantie voltooid; een 
kerk bestaande uit één beuk in 
de gotische bouwstijl. 

Als gevolg van de Reforma-
tie gingen in 1598 de kerk en 
de toren over in protestantse 
handen. En net als vele andere 
kerkgebouwen in Noord Neder-
land heeft ook de kerk in Meppel 
tijdens de tachtigjarige oorlog 

erg te lijden gehad onder de 
legering van soldaten. In het prachtige, lichte interieur 

vallen vooral de preekstoel en 
het doophek op. De preekstoel 
dateert uit de 17e eeuw. Het 
doophek werd geplaatst na de 
uitbreiding van de kerk in 1782. 
In de twee grote panelen zijn 
de symbolen van het lijden van 
Christus te zien en in de twee 
kleinere panelen de personifi -
caties  van tijd en eeuwigheid



In 1827 werd de toren gerestau-
reerd en hierbij kreeg de toren 
haar huidige karakteristieke 
koepel, gemaakt door Meppel-
er timmerman Albert Brouwer. 

In deze koepel hangt ook het 
carillon bestaande uit 49 klok-
ken, dat in 1949 geplaatst 
werd, ter vervanging van het 
carillon dat in de Tweede Werel-
doorlog gevorderd was. 

Eind 19e eeuw kreeg de Her-
vormde Gemeente problemen 
met de kosten voor het on-
derhoud van de toren en werd 
deze in 1867 voor het sym-
bolische bedrag van 1 gulden 
verkocht aan de gemeente, ech-
ter met behoud van ‘luidrecht’ 

en recht van doorgang. 

Meer informatie over de Grote 
Kerk kunt u vinden op de 
website van de Vrienden van 
de Grote Kerk Meppel: www.
grotekerkmeppel.nl. Daarnaast 
zijn er publicaties verschenen 
waarin informatie te vinden is: 
J. Poortman, ‘Kerkelijk Mep-
pel door de eeuwen heen’ en 
N. Verrips, ‘Het orgel in de 
Grote of Mariakerk te Meppel’. 

In 1775 was het nodig om 
de kerk uit te breiden omdat 
men geen ruimte meer had 
om alle welgestelden binnen 
de muren van de kerk te be-
graven zoals gebruikelijk was. 

In 1780 was deze uitbouw 
voltooid, echter korte tijd later, 
onder de bezetting van de Fran-
sen, verbood Napoleon het be-
graven in de kerk. De uitbrei-
ding was dus feitelijk niet nodig 
geweest. In deze periode kreeg 
de kerk tevens een nieuwe gevel 
aan de Hoofdstraat in de, op dat 
moment gangbare, neoklassieke 
bouwstijl. De verantwoordelij-
ke architect was mogelijk 
A.M. Sorg. Hierdoor is er wel 
een bijzondere kerk ontstaan 



           
       
 

                  
 t/m 5 augustus 2018 t/m 14 oktober 2018

Hoofdstraat 22

7941 AG  Meppel

telefoon 0522 850 644

www.kunsthuissecretarie.nl

openingstijden: 

di t/m zo 13.00 - 17.00 uur

entree 2 euro, 

vrienden Secretarie gratis

Deze zomer is in Kunsthuis Secretarie weer veel te zien en te horen. 
In de Hoofdstraat, het hart van Meppel, worden twee heel Drentse tentoonstellingen 
gepresenteerd. Van 14 juli tot en met 5 augustus zijn kunstwerken te zien van 
de Meppeler schildersvereniging Kameleon, die het vijftig jarig bestaan viert. 
Van 11 augustus tot en met 14 oktober wordt in de tentoonstelling Kom af … 
de verrassende multi-culti achtergrond van ‘echte’ Drenten uit de doeken gedaan. 
Het is een kunstzinnig overzicht van hedendaagse Drenten en hun afkomst. 
Verdeeld over dertig portretten hebben de kunstenaars de enorme diversiteit en lange 
migratie geschiedenis van Drenthe samengevat. Een tentoonstelling die aanzet tot na 
denken over wat thuis zijn en thuis voelen is.

kunsthuis
secretarie

VIJFTIG JAAR 
KLEURRIJK 
KAMELEON

KOM AF...

Deze zomer is in ‘Kunsthuis 
Secretarie’ weer veel te zien en 
te horen.
In de Hoofdstraat, het hart 
van Meppel, wordt er van 11 
augustus tot en met 
14 oktober met de tentoonstel-
ling: Komaf...’ de verrassende 
multi-culti achtergrond van 
‘echte Drenten’ uit de doeken 
gedaan.
Het is een kunstzinnig overzicht 
van de hedendaagse Drenten en 
hun afkomst.
Verdeeld over dertig portretten 
hebben de kunstenaars de 
enorme diversiteit en lange mi-
gratiegeschiedenis van Drenthe 
samengevat. Een tentoonstel-
ling die aanzet tot nadenken 
over wat thuis ‘zijn’ en thuis 
‘voelen’ is.
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Theatermaakster Julika Marijn duikt op 
speelse en brutale wijze in het leven van 
Helene Kröller-Müller (1869-1939). 
Een powervrouw avant la lettre die als een 
van de eersten op grote schaal het werk kocht 
van Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Bart 
van der Leck. 
Met haar uitzonderlijke collectie realiseerde ze 
het Kröller-Müller Museum op de Veluwe. 
Van dit museum kreeg Julika Marijn - speciaal 
voor deze voorstelling - toegang tot de kist 
met ruim 3000 brieven die Helene schreef aan 
haar zielsverwant Sam van Deventer.

Julika Marijn gaat vertellend, spelend en 
zingend op zoek naar de inspirerende, maar 
ook complexe vrouw achter de wereld-
beroemde verzameling. Waarom wijdde zij 
haar leven aan de kunst en wat hoopte ze 
daarin te vinden? Liefde, troost, erkenning, 
eeuwigheid? Marijn laat Helene via haar 
brieven zélf aan het woord. En terwijl ze het 
portret van Helene schetst houdt ze en pas-
sant ook haar eigen levensvragen tegen het 
licht.

Concept, script en spel: Julika Marijn. Regie: 
Natasha Schulte. Muziek: Floor Minnaert.

Paul Witteman gaf een prachtige aanbeveling 
voor ‘Uit Verdriet Geboren’ gegeven in het ra-
dioprogramma ‘De Nieuws BV’ op NPO 1, in de 
rubriek ‘Het Allermooiste’! Bekijk het fragment 
op: nporadio1.nl

Deze voorstelling is geprogrammeerd als 
voorproefje op de KunstKijkdagen. Tijdens de 
KunstKijkdagen op zaterdag 29 en zondag 30 
september is Schouwburg Ogterop onderdeel 
van de Kunstroute.     

Theater Ogterop presenteert:
julika marijn: uit verdriet geboren



Albert Heijn 
Meppel-centrum

Zuideinde 29  Meppel  www.roodbergendolfsma.nl



atelierrond.nl



1. Schouwburg ogterop
    Zuideinde 70

      Danny Dunnink Rebel
     Dineke Kraaijeveld
     Jan van Os
     Gerda Pier
     Liselot Ribbens
      Diny Kiers

2. Zael
     Zuideinde 56

      Ankie Hoffman - Blei
     Anne Mercker
     Hanny van den Heuvel

3.  galerie nieS nijland -pol
      Zuideinde 52

      Nies Nijland- Pol

4.  atelier gerdi
      Zuideinde 42a, (boven de fySiotherapie)

      Gerdi van Sloten
      Anouk ter Horst
      Thon Kahmann

5.  Zuideinde 28

     Marcelle van der Leeuw
     Laura van Gaans
     Jan-Willem van Reijmersdal
     Anneke Liebe

  6.  Zuideinde 37

        Wessel Bezemer
       Anya Nibourg - van der Schaaf
       leerlingen Stad&Esch

  7.  roodbergen dolfSma lightdeSign 
      Zuideinde 29

        Herman Lamers 

  8. Sarah creek art
        Zuideinde 18

       Saskia Sloots - van Zwol

  9.  hoofdStraat 113

       Judith Klomp
       Wil Legierse - Hooymans

10. grote kerk
       hoofdStraat 52

       Anneke Veelo
       Hans Veelo     
       Marjan Grimme
       Yvette van der Aa
       Jos ter Burg



 
11. hoofdStraat 29
       Marjan Hetterschij
       Inge Leonora - den Ouden
       Lotte van Sleen

12. grote akkerStraat 1
       Collaboratie op het dak van  
       Albert Heijn                            

13. kunSthuiS Secretarie
       hoofdStraat 22  

       tentoonstelling ‘Kom-af”  

14. hoofdStraat 18

       Tineke Blommendaal

15. ServiceStation drenthe college     
       kruiSStraat 10     

       Overzichtstentoonstelling

16. molenStraat 26a     

       Reinier Hollaardt

17. noordeinde 4
       Gieneke Vos - Westera
       Marja Logtmeijer
       Inge van Hurck

18. koekoekSStraat 2
       Harma Harding
       Jacco Potkamp

19. tivoli Soceiteit
       catharinaStraat 27a

       Jet Brand

20. wilhelminaStraat 36
     Thérèse Brals

21. eekhorStweg 39
       induStrieterrein-noord

       Wessel de Ruijter 
       Maud Venema

22. bloemenboetiek heidi
       burgemeeSter van veenlaan 2,  
       nijeveen

       Angela Smit
       Heidi Smit 
       Inge Lups 
  



van daalen
heerengracht 3
7941 jh meppel

lijStenmakerijmeppel.nl

Lijstenmakerij Van Daalen heeft, 

behalve de perfecte lijsten, ook de 

materialen om uw werken mee te 

maken. 

Daarnaast is er nu ook een mooie 

cursusruimte te huur.

 wie ben
   ...en     EXPOSITIE BIJZONDERE PORTRETTEN

6 mei - 17 november

 Jij?
BEELDENPARK DE HAVIXHORST  
www.beeldenparkdehavixhorst.nl   

Bekijk ‘t

www.fi lmhuismeppel.com

Dinsdagavond filmhuisavond
Engelenbak 20.00 uur



Aantekeningen

www.filmhuismeppel.com

informatie en kaartverkoop:
www.puppetinternational.nl
www.schouwburgogterop.nl




