
7 & 8 mei
van 11.00 - 17.00 uur

toegang gratis
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1. overzichts- 
tentoonstelling 
De Werff 
Plein 7 
4111 kv Zoelmond   
0345 502425

3. lennart welling 
sieraden 
Dorpsstraat 5 
4115 kr Zoelmond   
0345 502376  
06 25154861 
www.lenn-art.nl 

4. pieter verhoeff 
ruimtelijk 
Fazantenstraat 5  
4111 lj Zoelmond   
0345 535616 
06 43867576 
www.pieterverhoeff.nl 2. groepsexpositie kunstenaars dillenburg 

bij G.K. van Leersum - Hoogeinde 2, 4111 ll Zoelmond  0345 503341

6. george burggraaff
fotografie 
Kornedijk 15 
4197 rn Buurmalsen 
0345 575 888
06 54348444 
www.georgefoto.nl

7. babette duller
keramiek
Burensedijk 15
4197 re Buurmalsen 
0345 571378
06 22426477 
www.blauwkeramiek.nl

ellen jens 
keramiek 
gast bij Babette Duller 
www.keramiekatelierellen.nl 
 

5. karin ten have 
tekeningen | portretten 
Jeudestraat 51 
4011 gj Zoelen 
0344 684478

saskia van der flier  
keramiek 
gast bij Karin ten Have 

rimko ten have 
beelden  
gast bij Karin ten Have 
www.kunstathome.nl

raffaella de bastiani 
gemengde technieken

burkhard adickes 
grafiek

julia demandt 
aquarellen | tekeningen

jutta simon 
gemengde technieken

helmut blecher 
fotografie

helmut mayer 
bronzen beelden

8. jan ritzema 
grafiek 
Drosseweg 3 
4033 cs Lienden  
0344 604411
www.ritzema.nl

henk van den anker 
fotografie
gast bij Jan Ritzema

nadjezjda v ittersum 
keramiek
gast bij Jan Ritzema
www.nadjezjda.nl
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Gastkunstenaars uit Dillenburg
Dit keer nemen naast gastkunstenaars uit Nederland ook 8 Duitse  
kunstenaars uit de Oranjestad Dillenburg deel. U vindt deze groepsexpo-
sitie bij G.K. van Leersum, tegenover de overzichtstentoonstelling.



11. tonny strik 
schilderijen 
Lutterveldsestraat 5 
4012 dd Kerk-Avezaath 
0344 682309 
www.tonnystrikpaintings.nl

corrie keessen
beelden 
gast bij Jeanette van Zanten 

10. jeanette v zanten
schalen | tekeningen | 
schilderijen 
Daver 38
4012 bc Kerk-Avezaath 
0344 681 817

9. henk bakker
schilderijen
Lutterveldsestraat 17  
4012 dd Kerk-Avezaath
0344 661963  

12. atelier 8èrom
lenny gerritsen
schilderijen 
Oranjestraat 25 
4112 je Beusichem 
0345 501312 

15. atelier kleine daan
Ommerenveldseweg 13
4032 na Ommeren 
0344 795102 
06 53867953
www.atelierkleinedaan.nl
 
daniëlle jaspers 
schilderijen

16. lydia vd heuvel 
schilderijen 
Tielseweg 1
4116 eb Buren 
06 135 40 327

13. Toren Herv. Kerk  
St. Johannes de Doper
Markt 14 
4112 js Beusichem 

riesjart bus
beelden van koper
gast in de toren
www.riesjartbus.nl 

sacha wendt
tassen en textiel
gast in de toren
www.sachawendt.nl

14. suzanne huijs  
schilderijen | tekeningen
Oranjestraat 57
ingang via de Achterweg 
4112 jg Beusichem 
0345 504858 
06 34176932 
www.suzannehuijs.nl

astrid bakkum 
schilderijen 
gast bij atelier Kleine Daan

elsbeth middelkoop 
glaskunstfotografie 
gast bij atelier Kleine Daan
www.elsbethmiddelkoop.nl

petra de vree 
keramiek 
gast bij atelier Kleine Daan
www.petradevree.nl

mischa blom 
schilderijen 
gast bij Lydia van den Heuvel

17. raimonda griksaitè 
schilderijen 
Rodeheldenstraat 18
4116 bb Buren
Atelier: Jodenkerkplein
0344 576939
06 22789437
www.raimondagriksaite.com

18. Synagoge
Kniphoek 14
4116 bx Buren

elsje de roos 
schilderijen | tekeningen 
gast in de Synagoge 
www.elsjederoos.nl

19. kijktuin theodorata  
Kijktuin
Lekbandijk 15
4023 ca Ravenswaaij
0345 558556 
www.theodorata.nl

caroline hörchner
bronzen beelden | schilderijen
gast bij Kijktuin Theodorata 
www.hetkunsthoff.nl

20. cees van tuil  
schilderijen
Rijnbandijk 28
4021 gh Maurik 
0344 692473  
www.lafresque.nl

21. flos wink
project “De Garst” in  
de steigers
Garststraat 1
4021 ab Maurik 
06 44432152
www.flospaintings.com 

22. hennie vd velden
keramiek | schilderijen 
Luchtenburg 10
4031 ke Ingen
0344 602316
06 30489292   
www.hennievandervelden.nl

23. jeanine vd boom
gemengde technieken |
tekeningen
Achterstraat 1
4115 rp Asch
0345 534080 
06 46150071
www.boomco.nl

ravenswaai j

Sponsors:  Gemeente Buren | Drukkerij Spijker - Buren  
Fidelis Forma, fiscale en juridische adviesgroep - Venlo

Een b!zondere route langs b!zondere kunst
In het weekend van 7 en 8 mei nodigen wij kunstliefhebbers graag 
weer uit om te genieten van de open atelierroute van Buren B!zonder. 
Op 23 locaties laten maar liefst 41 kunstenaars u graag hun werk zien. 

Overzichtstentoonstelling
Tijdens het weekend kunt u op de centrale overzichtstentoonstelling in de  
fraaie monumentale tweekaps hooiberg bij De Werff van alle deelnemers  
een kunstwerk bezichtigen. Aan de hand van de overzichtstentoonstelling 
kunt u bijvoorbeeld uw route samenstellen. Natuurlijk ook met behulp van  
de routeplanner en online op www.kunstrouteburen.nl. De deelnemende  
ateliers zijn te herkennen aan een banier in de Buren B!zonder-kleuren. 

Loterij
Traditiegetrouw hebben we voor e 5,- per stuk ook weer loten te koop. 
Door middel van deelname aan de loterij maakt u kans op een van de 
kunstwerken van deelnemende kunstenaars! De loten zijn te koop bij de 
kunstenaars en de overzichtstentoonstelling.


