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BERGAMBACHT - De kunstenaars van het Kunstenaars-collectief 
'Illuzien' uit Bergambacht zetten op Tweede Pinksterdag de deuren 
van hun ateliers en tuinen weer wijd open.  
 
In Ammerstol kan het publiek terecht bij Henny Peper aan de Broekselaan 
voor schilderijen en beelden. Bij Gerjo en Marco Goudriaan aan de Lekdijk 
61 zijn weer nieuwe werken te bewonderen zoals schilderijen, aquarellen 
en houtobjecten. Te gast is Martijn Duifhuizen uit Berkenwoude, die zijn 
schilderijen toont. Bij Adrie Ooms aan de Capellelaan 79 kan men naast 
schilderijen ook de prachtige tuin bewonderen. Te gast is Nely 
Naaktgeboren-de Graaf, de 'oud'-Ammerstolse uit 's Gravenzande toont 
acryl schilderwerk, en Ans en Ben Wekking uit Gouda schilderijen, 
keramiek en houtsnijwerk. In Het Gebouw aan de Lekdijk 75 hangen 
schilderijen en staan beelden van Betty van der Velden. Tevens vertrekt 
achter Het Gebouw het voetveer naar Groot-Ammers. In beide dorpen zijn 
fietsen te huur om in korte tijd veel bezoekjes te kunnen afleggen. Voor het 
huren van een fiets dient men zich wel te kunnen legitimeren.  
 
In Bergambacht kunnen bezoekers binnenstappen bij Tonny de Keijzer 
aan de Zuidbroek 141 voor keramiek en bij Kea Koot aan de Lekdijk-west 
83 voor schilderkunst. Remi Kruizinga is te gast met zijn beelden bij 
beeldhouwster Marika Verhulst aan de Bovenberg 60 en Frans Tollenaar 
aan de Burgemeester Uilkenstraat 7 toont zijn objecten.  
 
Ook Berkenwoude herbergt een aantal kunstenaars. Zo toont Tineke 
Maatje aan de Achterbroek 99 grote abstracte schilderijen en beelden van 
albast, opaal en diaba. Samantha van der Wouden, De Groene Zoom 15, 
pakt uit met schilderijen en objecten. Loes van der Heijden uit Bilthoven, 
Janny van Dijk uit Zoetermeer, Janet Beusekom uit Bleskensgraaf, Joke 
van Zwienen uit Stolwijk, Anneke Belgraver uit Gouda, Bob Fritzlin uit Den 
Haag en Carla Bunnik (gevlochten eendenkorven), zijn allen te gast bij 
keramiste Marian Timmer aan de Kerkweg 106. Zij verzorgt ook 
demonstraties Raku stoken. Alle ateliers zijn geopend van 11.00 tot 17.00 
uur, zolang vaart ook het voetveer. Meer informatie staat op 
www.iserwattedoen.nl, bellen mag ook: (0182) 35410 
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