
5 Atelier Scheltema
 Voorm. Prinses Julianaschool 1913 
 Wildenborchseweg 30, 7251 KJ Vorden
 06-44540232
 www.loukyscheltema.com

 *Louky Scheltema
 Schilderijen, beelden, glasobjecten,
 zijde, vilt. Schilderlessen, workshop
 glasfusing
 NajaarsteNtooNstelliNg: 
 Thema licht en luchtig in tekeningen, schilderijen, 
 beelden, zijde en glas.

2  Schilderschool Marian Merk
 Het Hoge 3, 7251 XT Vorden
 06-48276894
 www.marianmerk.nl

 * Marian Merk
 Kunstschilder in de traditioneel 
 ambachtelijke schilderkunst 
 in olieverf. Ook geeft zij les 
 in het schilderen van stillevens, 
 portret en landschap.

De volgende 
KunstZondagVorden 

is op 13 december 2020.
www.kunstzondagvorden.nl

3  Galerie Agnes Raben
 Nieuwstad 20, 7251 AH 
 0575 551647
 www.galerieagnesraben.nl

 *Karin Kortenhorst
 solo expositie: ‘tusseN ruimte’
 Recente sculpturen van 
 staal-, aluminium-, messing- 
 of koperdraad. Een verkenning 
 naar de meerduidigheid
 van ruimte en grens.

1 Museum Achterhoekse Schilderkunst
 Kulturhus Vorden
 Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
 www.MASVorden.nl

 
 In MAS Vorden een tentoonstelling met 

werken van Jeanne Bieruma Oosting. 
 Zij werd in 1898 in Leeuwarden geboren 
 en is in 1994 in Almen overleden. 
 Zij was een veelzijdig impressionistisch 

kunstenaar met een grote grafische 
vaardigheid, die vooral op natuuronder-
werpen is gericht. De entree is € 2,- p.p. 

 en kinderen tot 12 jr. zijn gratis.

zondag 13 september 2020 11.00 - 17.00 uur
* Geeft aan dat de kunstenaar aanwezig is. Toegang gratis (tenzij anders vermeld). Locatie herkenbaar aan KunstZondagVorden-vlag

6 Riet Rexwinkel
 Wilmerinkweg 4, 
 7251 HJ, 0575 552913

 *Riet Rexwinkel 
 Haar schilderijen ontstaan
 intuïtief maar ook 
 herinneringen kunnen
 een uitgangspunt zijn. 
 Haar werken kenmerken 
 zich door de gemengde  
 technieken die ze toepast. Vaak maakt zij daarbij gebruik van 
 verschillende papier- en verfsoorten. 

4  Atelier Kunst van de Kleur 
 De Horsterkamp 3, 7251 AZ
 0575 554431
 www.aafrenkema.nl

 *Aaf Renkema
 thema: “drempelervariNgeN”
 In “Atelier Kunst van de Kleur” 
 kunt u in de schilderijen  van 
 Aaf Renkema haar zoektocht 
 naar “licht “ ervaren.

7 Rowena Peters (KZV-gastkunstenaar)
 Locatie: Wilmerinkweg 4, 
 7251 HJ Vorden. 
 06 - 20 85 75 88
 info@rowenapeters.nl 

 * Rowena Peters (1982, Vorden) 
 is recent afgestudeerd als docent 

beeldende kunst en vormgeving aan 
ArtEZ. Sporen die de natuur achterlaat 
zoals veren en haren van dieren laten 

 haar de verwondering over de schoonheid van de natuur ervaren. 
Deze verzameling van indrukken inspireert haar tot zowel 
schilderwerken, sculpturen als ook installaties. 


