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Exposities tijdens Nieuwegein 1 groot MuseumExposities tijdens Nieuwegein 1 groot Museum

Vanwege het 50-jarig bestaan van Nieuwegein is de stad deze maand 1 groot museum.
Inwoners van Nieuwegein tonen thuis kunstwerken in het thema feestelijke boten. Op vier locaties in de stad 
zijn groepsexposities te zien van kunstenaars die een binding hebben met Nieuwegein. Zij reageren met divers 
werk op het thema Feestelijke Boten.

Kunstgein
Tot en met 19 juni vind je bij de twee locaties van Kunstgein een grote varieteit van kunstwerken met als 
thema Boten.

De Tweede Verdieping
Bij De Tweede Verdieping kan je van 1 juni t/m 18 juli het werk van in 9 kunstenaars bewonderen. Ze hangen 
aan de Kolom achter het informatiepunt en in twee vitrinekasten. 

Museumwerf Vreeswijk
Bij de Museumwerf Vreeswijk is van 1 juni t/m 18 juli het werk van vijf kunstenaars te zien. Om de werken te 
bekijken loop je vanaf de ingang helemaal door tot aan het water. Bij het water ga je naar rechts. De werken 
hangen in het Theehuis, tegenover de opstapplek van de rondvaartboot.

In dit document vinden jullie meer informatie over de kunstenaars die exposeren bij de Museumwerf Vreeswijk 
en de Tweede Verdieping.

Kunstgein Podium: Stadsplein 1 (atrium stadhuis), www.kunstgein.nl
Etalage Kunstgein: Raadstede 75
Museumwerf Vreeswijk: Wierselaan 113, www.museumwerf.nl
De Tweede Verdieping: Stadsplein 1c, www.detweedeverdieping.nu
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Regina de GeitRegina de Geit

Ik studeer aan de HKU Fina Art and Design in Education. Schilderen en  
tekenen is mijn passie! Het is leuk om te weten dat ik elk werk maak  
als ik als ik niets hoor. Ik ben doof geboren, sinds mijn derde jaar  
kreeg ik een CI waarmee ik kan horen! Ik werk graag met houtskool,  
acrylverf en olie krijt. Het ligt aan het thema welk materiaal ik  
gebruik, als ik iets heel direct wil tekenen dan gebruik ik olie  
krijt, schilder ik graag grof en zacht dan gebruik ik Acrylverf.
De essentie van mijn werk is emotie overbrengen. Dat doe ik vaak door  
middel van portret en lichaamshoudingen. Ik werk in opdracht, zeg wat  
je wil ik maak het!
Held is de titel van het portret dat ik heb getekend. Deze man is een  
held voor de Museumwerf. Wij als kunstenaars zijn dankbaar dat er  
musea bestaan. Het is van belang voor onze culturele maatschappij.  
Beleef en kijk goed rond wat je ziet in de kunstwerken, je kan er veel  
van leren over de maatschappij of over jezelf.
Op Instagram staan een paar werken die ik heb gedeeld. In het echt 
heb ik meer werken maar die wil ik bewaren voor de website die ik ga 
maken als ik afgestudeerd ben.

Het portret dat ik heb getekend is van dhr. Volkert Munstebrock. Hij 
was vanuit de gemeente destijds een belangrijk persoon voor de basis 
van het museum. Inmiddels is hij al jaren vrijwilliger en drive voor het 
museum.

Regina toont het volgende werk bij de Museumwerf Vreeswijk:

Held - Houtskooltekening - formaat: 100 cm bij 70 cm
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Frank KousbroekFrank Kousbroek

 
Ik schilder sinds 1994. In aanvang alleen aqua-
rel. Sinds een jaar of 7 schilder ik ook met 
acryl en de laatste jaren ook veel met pastel-
krijt. Dat laatste vooral voor dieren portret-
ten.
Ik schilder vaak markante gebouwen, bijzonde-
re objecten en landschappen, maar schepen en 
alles wat daarmee te maken heeft, heeft toch 
wel een voorkeur. 
Mijn achtergrond is de scheepvaart. Ik heb een 
kleine tien jaar als scheepswerktuigkundige op 
de grote vaart gewerkt. 
 
Zie daarvoor het schilderij van de Asian Ensign 
aan de boei in Hong Kong, dat was mijn laatste 
schip voordat ik stopte met varen in 1974.

Op de foto zie je me aan het werk in het ate-
lier van mijn schilders vereniging Open Atelier 
Landstad.

Frank toont de volgende werken bij de Museumwerf Vreeswijk:

Boeg Europa - Aquarel - Formaat: 90 x 70cm

Deens zeilschip - Aquarel - Formaat: 90 x 70cm

Lekbrug - Aquarel - Formaat: 50 x 40cm

Rust Roest - Acryl schilderij met wat relief - Formaat: 35 x 35cm

Website: http://oa-landstad.jimdo.com



Carel de GraafCarel de Graaf

 
Ik ben ruim 45 jaar geleden met mijn gezin in 
Nieuwegein komen wonen, in die zelfde periode 
ben ik ook begonnen  met schilderen.
Ik werk hoofdzakelijk met aquarel en acryl 
maar ook met houtskool en pen.
Mijn landschappen schilder ik het liefst in de 
natuur, waar ik de sfeer dan goed kan pakken.
Sketchcrawl vind ik ook heerlijk om te doen, 
vooral buiten. 
Met stilleven, model en portret, werk ik zoveel 
mogelijk direct naar waarneming.
Bijna 40 jaar geleden hebben we met een aan-
tal entousiastelingen de schildersgroep    
Open Atelier Landstad opgericht, waar ik nog 
steeds met veel plezier schilder en bestuurlijk 
bezig ben.
Elk werk blijft weer een gevecht met mijzelf, 
het is inspirerend, ontspannend maar ook zeer inspannend.    
De bezieling en de liefde voor het schilderen houden mij nog steeds in hun greep.

Carel toont de volgende werken bij de Museumwerf Vreeswijk:

Historie - Aquarel - Formaat: 70 x 90cm - Deze aquarel is plein air geschilderd op de Museumwerf Vreeswijk.

Op de werf - Aquarel - Formaat: 60 x 50cm - Deze aquarel is plein air geschilderd op de Museumwerf Vreeswijk.

Haventje van Sil - Acryl op doek - Formaat: 30 x 90cm - Het haventje bevindt zich aan de wadden bij Cocks-

dorp op Texel.

Wind in de zeilen - Acryl op doek - Formaat: 60 x 80cm - Dit schilderij is een onderdeel van het skutsjesilen in 

Friesland.

Website: http://oa-landstad.jimdo.com 
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Marie-Jose VincentMarie-Jose Vincent

Marie-Jose woont in Nieuwegein en laat zich 
inspireren door de natuur. In haar werk 
probeert ze de magie van het dagelijks  
leven te onderstrepen. Het leven is misschien 
niet altijd makkelijk zegt Marie-Jose, maar 
het is zeker altijd fascinerend. Ze tekent en 
schildert met verschillende technieken. Tegen-
woordig maakt ze veel digitale werken, meest-
al op de iPad, in het programma ProCreate. 
Haar digitale werken zijn op allerlei formaten 
(en artikelen) naar keuze af te drukken.

Marie-Jose toont de volgende werken bij de Museumwerf Vreeswijk op een digitaal scherm:
50 Year Boat (50 Jaar Boot) - Speciaal voor deze expositie geschilderd, zie ook de subtiele naam van de boot.
Buttercups (Boterbloemen) - Ik wandel graag in de parken in Nieuwegein en geniet van alles wat daar leeft en 
groeit.
Fierce Kitten (Kittig katje) - Een karakterwerk geinspireerd op de kat die we bij ons huis in Nieuwegein  
kregen... Hij eet bij de buren en woont in onze voortuin :)
Hedgehog Lovers (Egel Geliefden) - Naar aanleiding van Nieuwegeinse nachtwandelingen met mijn geliefde, 
waar we vele egels ontmoeten.
Leap of Joy (Sprong van Vreugde) - Autobiografisch: Er gaat weinig boven een sprong in het diepe vanaf je 
eigen bootje.
Luscious Ice Cream (Zinnelijk IJsje) - Nieuwegein en boten is voor mij onlosmakelijk verbonden met verse 
schepijsjes aan het water van de Vaartse Rijn.
Magpie (Ekster) - Geliefde vogel, vaak prominent te bewonderen in onze tuin in Nieuwegein.
Pilea in Walking Pot (Pilea in Vrolijke Pot) - Een feestelijk thuis in Nieuwegein.
Sailor s Feet (De Voeten van de Kapitein) - De gelukzaligheid van het zwemmen en dobberen bij de boot.
Strawberry Sandwich (Aardbeien met Vlokken) - Mijn favoriete lunch is altijd feestelijk.
Turtles in Nieuwegein (Schildpadden in Nieuwegein) - Een portret van park Zuilenstein.
Weeping Willow (Treurwilg) - Een impressie van parken Zuilenstein en Kokkebogaard.

Behalve de vertoning op het scherm hangen er ook posters en ansichtkaarten van Marie-Jose op de expositie. 
De ansichtkaarten zijn als speciale themasetjes te koop. Deze setjes vind je in haar webshop, net als de pos-
ters en prints op andere artikelen.
Speciaal voor Nieuwegein 1 groot Museum kan je de werken die op de expositie te zien zijn via haar website
met korting bestellen. De kortingscode is: NIEUWEGEIN50

Website: https://mariejosevincentart.com/
Social media: https://www.instagram.com/mariejosevincent/
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Heleen ZaanenHeleen Zaanen

Heleen heeft zowel de eerste als de afgelopen vijfentwintig jaar 
van haar leven in Nieuwegein gewoond. Ze is opgegroeid aan het 
Merwedekanaal in Vreeswijk en is, na 10 jaar in het buitenland 
gewoond te hebben, naar hetzelfde Merwedekanaal, in Jutphaas, 
teruggekeerd. De stad Nieuwegein heeft zij zien ontstaan rond de 
plek waar ze vroeger 

,

slootje sprong

,

. Ze heeft in Nieuwegein voor 
de klas gestaan, is lid geweest van diverse Nieuwegeinse sportver-
enigingen en heeft na haar terugkeer uit het buitenland gewerkt bij 
de plaatselijke VVV en Bibliotheek. 

Tegenwoordig werkt ze part-time en vindt daarnaast een uitdaging 
in sport, vrijwilligerswerk, schilderen, fotograferen en schrijven. 
Activiteiten die elkaar aanvullen en versterken. Informatie over haar 
creatieve werk en kunstenaars-cv zijn te vinden op haar website 
www.Heleen.art

De schilderijen van Heleen zijn meestal groot en kleurrijk. Een 
van de thema

,

s waaraan ook geregeld gewerkt wordt is de eigen 
woonplaats. Heleen vindt het een uitdaging om 

,

gewone

,

 details 
en mooie plekjes van Nieuwegein op de kaart te zetten door ze 
net iets anders te presenteren. Haar Nieuwegein-werk is over het 
algemeen van een kleiner formaat en is voornamelijk in zwart-, wit- 
en grijstinten. Dit werk vindt zijn oorsprong in het 

,

Nieuwegeynig 
Boekje

,

 dat zij in 2006 schreef.

Heleen toont de volgende werken bij de Museumwerf Vreeswijk:

Nieuwegein - Gemengde techniek (ingelijste foto met tekeningen) - Formaat: 32 x 32 cm

Scheepstaal - Gemengde techniek (ingelijste foto
,
s met textielaccent) - Formaat: 25 x 25 cm

Vier op een rij - Acrylverf op canvas - Formaat: 50 x 40 cm

Varende tijd - Aquarel - Formaat: 25 x 120 cm

Feestelijke Boten - Foto-afdruk met textielaccent - 32 x 32 cm

Website:  www.Heleen.art



Sylvia KramerSylvia Kramer

Ongeveer 25 jaar geleden begon ik te  
schilderen. Al snel koos ik voor acrylverf.  
Ik werk graag met paletmes en gebruik veel 
kleur. De kleuren maken me vrolijk, het  
schilderen is sowieso een fijne uitlaatklep 
naast mijn betaalde baan. 

Reizen en het eiland Bonaire zijn voor mij 
een belangrijke inspiratiebron. Het afgelopen 
jaar haalde ik mijn inspiratie noodgedwongen 
dichter bij huis. Na bijna 30 jaar wonen in 
Nieuwegein ontdekte ik zomaar nieuwe plekjes 
in onze stad of ik zag ze veel bewuster. Met 
mooi weer nam ik regelmatig mijn klapstoeltje 
en teken- en schilderspullen mee.

Extra mooi was daarom het langskomen van 
Nieuwegein 1 groot museum en dit voorjaar 
ging ik op zoek naar bootjes in Nieuwegein. Ik 
ging aan de slag met de passantenhaven. Dat de plek is ontstaan in de 50 jaar dat Nieuwegein jong is en dat 
de kleuren van Bonaire hier zo uitbundig zijn, maakte het voor mij extra fijn om deze schilderijtjes te maken. 

Sylvia toont de volgende werken bij de Tweede Verdieping:
Voorjaar in passantenhaven Vreeswijk - Acrylverf - Formaat: 30x40 cm
Passantenhaven Vreeswijk - Acrylverf - Formaat: 30x40 cm

Social media: http://fb.me/sylviaschrijftenschildert



Liz DittersLiz Ditters

Dag! Ik ben Liz, moeder van 3 en ik woon sinds 1997 in  
Nieuwegein. Zes jaar geleden verhuisde ik naar de Utrechtse-
straatweg, waar ik mijn ochtend begin met een kop koffie en 
het uitzicht op het Merwedekanaal. Mijn werkplek heb ik zo 
ingericht, dat ik de hele dag mensen zie voorbijkomen:  
joggend of wandelend, op de fiets, brommer, tandem,  
ligfiets, pony, skates, in de auto of op hun bootje, scheepje 
of schip. Het brengt me zowel rust als wat afleiding.  
Bovendien werkt het ook als focus: ik ben namelijk schrijver 
en illustrator.

In Tilburg heb ik gestudeerd aan de Academie voor Beeldende 
Vorming, waarna ik in verschillende archieven ben gaan  
werken, o.a. in het archief van de Provincie Utrecht. Zo ben ik 
in Nieuwegein beland.

Maar ik kon het schrijven, illustreren en schilderen niet laten. 
Een aantal jaren geleden begon ik voor het tijdschrift  
DICHTER van Uitgeverij Plint gedichten te schrijven, voor 
kinderen van 6 tot 106. Het gedicht Voortvarendheid staat in DICHTER nummer 18: De nacht. Ik was al van plan 
om het ooit op canvas te zetten, dus de expositie Nieuwegein 1 groot museum kwam goed uit! En ik kreeg de 
smaak te pakken, want een tweede schilderij volgde. Voor dit werk, getiteld Parcours, heb ik me laten inspire-
ren door de kunstenaar Paul Klee, die ik al vanaf mijn jeugd bewonder.
Naast schrijver en tekenaar, ben ik vrijwilliger bij De Ruilfabriek op Cityplaza en bij het Buddyhuis (St. Antonius 
ziekenhuis).

Heerlijk om weer creatief bezig te zijn, ik raad het iedereen aan!

Liz toont de volgende werken bij de Tweede Verdieping:
Voortvarendheid - Acryl op canvas - Formaat: 90 x 120 cm
Parcours - Acryl op canvas - Formaat: 90 x 120 cm

instagram: @lizditters
Website:



Pien ManderslootPien Mandersloot

Mijn werk bestaat meestal uit handgedraaide 
potten waaruit allerlei dieren geboetseerd zijn.
Mijn binding met Nieuwegein is dat ik hier al 
vele jaren woon. Mijn 3 kinderen zijn hier ge-
boren en ik voel me hier thuis.In het park en de 
ruimere omgeving ben ik veel aan het hardlopen 
en zie ik ondertussen de mooie natuur, vogels 
en andere dieren die ik dan weer verwerk in 
mijn kunst.

Pien toont de volgende werken bij de Tweede Verdieping:
Kleine ark - Keramiek - Formaat: 23 cm lang
Grote ark, gestrand - Keramiek - Formaat: 46 cm lang
Afrikaanse ark - Keramiek - Formaat: 46 cm lang

Website: www.keramiekvanpien.nl



Ans van ErpAns van Erp

Inspiratie om te schilderen vind ik in mijn 
directe omgeving, huis en tuin, park Oudegein, 
of langs de Lek. 
Hier is het stadshuis nog in aanbouw. Het was 
een warme zomernamiddag en wij zaten aan 
de overkant van het kanaal te schilderen. Er 
kwam een bootje voorbij varen.
Ik schilder met acrylverf in dunne, transparante 
lagen over elkaar heen.

Ans toont het volgende werk bij de Tweede Verdieping:
Luchtkasteel - Acryl op papier - Formaat: 60 x 80 cm

Meer werk van mij is te zien op de website van Open Atelielier Landstad Nieuwegein/portfolio-Ans van Erp
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Arina PrakArina Prak

Al 40 jaar woon ik met plezier in Nieuwegein.
Toen de vraag kwam om wat te maken voor 
het 50 jarig bestaan van Nieuwegein, 
Nieuwegein 1 groot museum ben ik aan de gang 
gegaan.
Werken met Textiel heeft mijn voorkeur:  
naaien, breien, haken, weven en quilten.
Vanuit het thema feestelijke boten heb ik 
met de hand een Quilt in Glas in Lood techniek 
gemaakt.
De Quilt heeft als titel gekregen: Kleurrijk 
varen.

Arina toont het volgende werk bij de Tweede Verdieping:
Kleurrijk varen - Quilt in glas in lood techniek - Formaat: 40 x 54cm



Isis HazewindusIsis Hazewindus

Isis Hazewindus is behalve filosoof en  
onderwijsontwikkelaar, ook fervent  
illustrator. Bij de Ruilfabriek in CityPlaza kun 
je naast haar kaarten, handgemaakte prenten, 
en muurstickers ook haar eigen prentenboek 
Jean Paul & Kierk en het Onzichtbare Geluid 
vinden.

Voor Nieuwegein 1 groot museum maakte zij 
een prent van Kwekki en Sjaal die spelen in het 
water bij Huis Oudegein.

Isis toont het volgende werk bij de Tweede Verdieping:
Kwekki en Sjaal bij Huis Oudegein - Fineliner en aquarel - Formaat: A3

Website: www.dewijzehaas.nl
Instagram: @dewijzehaas
Behance online portfolio: https://www.behance.net/isis-fidessa 
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Tamara SijlbingTamara Sijlbing

Doorslag kent verschillende betekenissen: het kanaal, de wijk, 
maar ook een kopie, iets wat je achterlaat van dat wat zelf 
doorgaat: een vastgelegde herinnering. Tegelijkertijd  
betekent 

,

de doorslag geven

,

 bepalen hoe je verder gaat. 
Deze tekst kun je zien als een schets, een herinnering, een 
verlangen of juist als heimwee.

Twee jaar geleden ben ik in Nieuwegein komen wonen. De wijk 
Doorslag werd mijn nieuwe thuis. Als schrijver roep ik graag 
beelden op: vaak dromerig, soms juist heel scherp. Naast vrije 
teksten probeer ik in mijn werk als (tekst)schrijver en story-
teller de verhalen achter het gewone te vinden en (bedrijfs)
verhalen scherp en helder te vertellen, bijvoorbeeld voor web-
sites of voor organisaties in transitie.

Tamara toont het volgende werk bij de Tweede Verdieping:
Doorslag - vrije tekst / schrijven (Neem gerust een zin met je mee) - Formaat: 32 x 25 cm 

Websites: www.tamschrijft.nl en www.tamarasijlbing.nl 
Instagram: @tamschrijft



Jacqueline DruppersJacqueline Druppers

Mijn naam is Jacqueline Druppers, ik woon ruim 
veertig jaar met veel plezier in Nieuwegein.
Ik teken met pastelpotloden en pastelkrijt op 
suede karton. Dat doe ik wekelijks bij Open 
Atelier Landstad en twee wekelijks bij open 
atelier Pastellum.

Ik vind het erg leuk een bijdrage te leveren aan 
het 50 jarig jubileum van Nieuwegein. 
De uitwerking van het thema: Feestelijke 
boten heb ik gedaan met een knipoog naar 
Jutphaas en Vreeswijk die zich hebben moeten 
voegen tot gemeente Nieuwegein. Tot op de 
dag van vandaag een gevoelig onderwerp.

Jacqueline toont het volgende werk bij de Tweede Verdieping:
Een(d)dracht maakt macht - Pastelpotlood-pastelkrijt op suede karton - Formaat: 30 x 40 cm

Wilt U meer weten over mijn werk nodig ik u uit om mijn website te bekijken.
www.jacquelinedruppers.nl

,
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Gonneke PrakGonneke Prak

Als beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming wil ik 
mensen motiveren en enthousiasmeren om te gaan maken en 
de ruimte geven aan de eigen verbeelding. Ik zie veel onze-
kerheid over het eigen maken. Door op een laagdrempelige 
manier aan de slag te gaan met creativiteit zie ik het plezier 
en het zelfvertrouwen terugkomen. Dit doe ik in de lessen en 
workshops die ik geef aan allerlei doelgroepen en je ziet dit 
terug in de producten die ik ontwikkel. Een voorbeeld is de 
Durf te Tekenen kalender en workshopboxen.

In grotere projecten komt deze visie ook terug. Een voor-
beeld hiervan is Nieuwegein 1 groot Museum. Bij dit project 
motiveer ik inwoners van Nieuwegein om kunstwerken te 
maken en deze in juni 2021 thuis in het zicht te tonen. Voor 
dit project verzorg ik ook de visuele communicatie.

Met mijn eigen beeldend werk wil ik ook de verbeelding en 
fantasie oproepen. Ik vind het mooi wanneer de verhalen 
van de toeschouwer en mijn werk een verbinding met elkaar 
aangaan.

Daarnaast kan ik basisschoolleerkrachten begeleiden en coa-
chen in hoe zij ruimte kunnen geven aan creativiteit en ver-
beelding in de klas en geef ik trainingen visueel noteren voor 
in de klas. 

Voor Nieuwegein 1 groot Museum heb ik zelf papier geschept en daarop een serie tekeningen van allerlei soor-
ten boten gemaakt. Ik experimenteer graag met materialen. Op die manier zijn de ruimtelijke papierbootjes 
ontstaan.

Gonneke toont de volgende werken bij de Tweede Verdieping:
Botenparade - 12 pentekeningen op handgeschept papier - Formaat A6 t/m A3
Theebootjes - Handgeschept papier met thee en confetti - Lengte bootjes: tussen de 12 en 20 cm
Confettibootjes - Handgeschept papier met confetti - Lengte bootjes: tussen de 8 en 12 cm

Website: www.gonnekeprak.nl
Instagram: @GonnekePrak en @Durftetekenen
Facebook: @GonnekePrak


