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Ieneke Codée
Na mijn pensionering nu bijna negen jaar geleden ben ik actief 
aan de slag gegaan met schilderen. Ik ben autodidact en had 
nog nooit een kwast in mijn handen gehad. Het pakte mij 
meteen en sindsdien kan ik me niets meer voorstellen zonder 
de “ Kwast ”. 
Mijn werk bestaat voornamelijk uit grote doeken met acrylverf in 
vrolijke felle kleuren. Figuratief, stadsgezichten en abstract 
hebben mijn voorkeur.
Ook werk ik graag met gemengde technieken, denk aan 
muurvuller, steentjes, pasta´s en dikke verf zo uit de tube op 
het doek waar dan spontaan iets uit ontstaat. 
Drijfhout en stenen zijn ook één van mijn favorieten om te 
beschilderen.
In het Dijckhuis exposeer ik nu voor de tweede keer en krijg 
positieve reacties van mensen die mijn werk kunnen 
waarderen.

Contact: 
ieneke@secretsmile.nl

Nora Overweel
Woonachtig in Hellevoetsluis wat binnenkort Voorne aan Zee zal heten, wat 
ik niet vervelend vind want ik hou van de zee, al van jongs af aan. De zee 
maakt mij blij en laat mijn gedachten gaan.

Het schilderen is voor mij ook een stop op de gedachtestroom.
Als ik schilder ben ik stil in mijn hoofd en komt het werk tot leven op het 
doek. Een proces waar ik enorm van geniet.
Mijn werk begint met het kiezen van de kleuren en materialen, dit meestal 
intuïtief.
Ik werk op canvas en hout met gebruik van verschillende materialen en 
mediums. Gedurende het proces ontwikkeld het werk zich. 

Na jaren werken met 
bijenwas ben ik door een 
goede vriendin in contact 
gekomen met schilderen met 
acrylverf. Nu na zo’n drie jaar 
hebben we een expositie in 
het Dijckhuis te Vierpolders, 
wat ik ontzettend leuk vind.

Contact: 
nora.overweel@upcmail.nl



Jeroen van Berkum
Maakt onder de naam Kleiklank onder meer klank 
instrumenten van klei, gebruiksgoed en functioneel tuin 
keramiek. 

Informatie: kleiklank@icloud.com

Voor een toelichting op het werk van de drie 
kunstenaars kijk op het Youtube kanaal van 
Roel van Deursen:

www.youtube.com/watch?v=4-Fp8w6mikM
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