
Roelinde Boot - Sieraden 
Roelinde is beeldend kunstenaar en sieraadontwerper. Landkaarten en historische plattegronden zijn voor 
haar een bron van inspiratie. De patronen van wegen, rivieren en grachten zijn een metafoor voor reizen, die 
zij verwerkt in eigenzinnige sieraden. Zij woont en werkt in Oosterbeek, maakt unica’s en ook sieraden in 
oplage, zoals de “Cityjewels4me” serie met de plattegrond van Amsterdam. 
 
Niek Bruynzeel - Schilderijen en assemblage 
De onderwerpen die Niek schildert zijn een mixvorm van elementen uit de natuur en fantasie. Schilderend in 
dunne lagen ontstaan structuren en details die hun eigen plek binnen het geheel opeisen. Meerdere 
transparante olieverflagen maken de kleuren intenser. Naast het schilderen maakt hij assemblages en 
tekeningen.  
 
Gerard Gooiker(1944-2012) - Etsen en aquarellen  
Hij volgde een klassieke kunstopleiding op de Rijksnormaalschool in Amsterdam en een zomercursus etsen 
bij M.C. Escher. Naast de etsen maakte Gerard schilderijen in zowel olieverf als aquarel en tekeningen. Zijn 
werk bestaat vooral uit landschappen, architectonische fantasieën, abstraherend realisme en naakten in een 
gevoelig lyrische stijl.  
 
Yvonne Leeman - Sculpturen 
Yvonne is beeldhouwer en maakt beelden van hout en steen. Dit doet zij in haar atelier in Weesp waar zij  
naar hartenlust kan hakken, zagen, boren en schuren, kortom: herrie en stof maken. Haar werk is soms 
abstract, soms figuratief. Van het resultaat is Yvonne zelf ook vaak verrast. 
 
Christa Lübbren - Keramiek 
Christa werkt graag met witbakkende kleisoorten met een fijne porseleinmassa of met een mix hiervan met 
witbakkende steengoedklei. Alle werkstukken worden op de schijf gedraaid en gestookt tot een temperatuur 
van rond 1260 graden. Zij brengt vaak een lijndecor aan, ingevuld met pigment en gebruikt graag matte alkali 
glazuren, die erg gevoelig zijn, en vaak niet het gewenste resultaat opleveren. 
 
Anna de Mol van Otterloo - Schilderijen 
Anna volgde haar schildersopleiding aan de Tobias School of Art in Engeland. Daarnaast werd ze opgeleid 
in traditionele schildertechnieken (restauratietechnieken). De combinatie van ambachtelijk- en artistiek werk 
maakt haar schilderijen zo interessant. Zij verwerkt o.a. diverse metalen in haar werk en probeert met oxidatie-
processen tot diepe kleurspelingen te komen.  
 
Jaap Stuit - Tekeningen  
Jaap is geboren en getogen in Amsterdam, is nu met pensioen na ruim 40 jaar in het onderwijs werkzaam 
geweest te zijn waarvan het merendeel als docent geschiedenis. Jaap is autodidact en laat zich vooral 
inspireren door de natuur of door verhalen. Zijn doel is om altijd een bepaalde sfeer op te roepen in zijn werk, 
deze kan heel verschillend zijn. 
 
Anne –Oane– de Vries - Panelen 
Hij bewerkt oude houten planken waarop in het verleden verschillende verflagen zijn aangebracht. Door 
schuren, boren, krassen en snijden komen de oude kleuren tevoorschijn. Hij voegt materialen als zand en 
lood en vaak ook extra kleuren toe. Zijn persoonlijke beeldtaal bestaat uit landschappen, plattegronden, 
(letter)tekens, vissen of vogels, soms een figuur of portret. Het formaat van de werken is zeer gevarieerd. 
 
Alexander de Bie - Pianist 
Alexander de Bie (2001) zit in de Jong Talent Klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met 
hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy, en heeft pianoles van zijn vader Jack de Bie. Alexander treedt regelmatig 
op als organist en pianist. Hij speelde o.a. op het orgel in de Grote Zaal van het Concertgebouw, in de 
Westerkerk, het Orgelpark in Amsterdam en de Pianopromenade in Amstelveen. 
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