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1

Overzicht deelnemers

Binnen
Jo en Josie Debije
Nelke van Dijk
Anke Mosselman
Yvonne Roqué
Sisters in Soul
José Braam

-

schilderijen
foto’s
sieraden, tassen, shawls
schilderijen
o.a. shawls, stola’s, foulards
keramiek (alleen op zo)

Boekhandel Jansen & de Feijter
Particulieren
Amnesty

-

boeken
o.a. boeken
kaarsen, servetten, blocnotes

Mieke Adema
Dirry Bloem
Tonneke Bos
Heidi Muller
Ives Paul
Klara Schurink
Franzeska Spira
Roely Talens
Irene van Leeuwen
Groencentrum van Reine
Anneke van der Togt en
Lucy van Minkelen
Anne Francis van der Toorn

-

glas
keramiek
sieraden
o.a. shawls, sieraden
sieraden, ijs
sieraden
taarten (alleen op zo)
landgoedprodukten
portret tekenen
eenjarigen en hanging baskets

-

keramiek
huis en tuin decoraties

Muziek op de fair
De Rozendaalse kapel
Gerda Reijnders, trekzak
Open Podium

-

za en zo tussen 15.30 en 17.00 uur
za en zo tussen 12 en 14.00 uur
za en zo vanaf 14.30 uur

-
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Jo & Josie
www.verfding.nl
De wereld door de ogen van Jo en Josie. De magische combinatie van dit stel van uniek
talent en ervaren vakmanschap. Hun naam groeit gestaag. Exposities van Bergen op Zoom
tot Tallinn.
Ze leven samen, ze werken samen. Jo, de geboren schilder. De oerkracht, het puur, de
ziel. Meer dan dertig jaar onderzoeken en uitproberen. Van lijnzaad koken tot floetrol.
Zien, voelen. Whistler Richter Rothko Kusama. Hij móet schilderen., hij kan niet zonder.
Josie, de geschoolde. Acht jaar docent aan de HKU. Werkte vele jaren als creatief
vormgever voor de tv. Fotokunst, digi-art, vorm en kwaliteit. De perfectionist.
In februari dit jaar werd het werk “de stilte van het slib” door een jury bestaande uit drie
museumdirecteuren gekozen voor de expositie Lage Landen in de galerie van Arsis. In
Nijmegen hangen voor het derde jaar 17 werken in de Faculteit van Economie en
Management op de HAN campus. Vorig jaar exposeerden ze onder andere in Kasteel
Geldrop, stadspaleis het Markiezenhof te Bergen op Zoom en in de Hilton's van Strasbourg
(Frankrijk), Dresden (Duitsland) en Malmö (Zweden).
Voor de vierde keer komen ze naar de zomerfair en zijn de werken in onze serre te zien.
Dit keer met óf Jo óf Josie, want ze hebben tegelijkertijd een expositie in Buren. Welke
werken ze meebrengen is nog een verrassing. Misschien wel “de stilte van het slib”!
Meer informatie vindt u op www.verfding.nl
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José Braam, keramiek.
Om meer ruimte te krijgen in mijn atelier, kom ik op deze Rozendaalse fair met
handgevormd keramisch werk dat voornamelijk bestaat uit gebruiksvoorwerpen zoals vazen,
potten en schalen van vele jaren heen.
Alleen tijdens deze fair worden de werkstukken tegen zeer gereduceerde prijzen
aangeboden.
Voor meer informatie over mijn werk, dat voornamelijk bestaat uit organische objecten,
over de cursussen en workshops, verwijs ik naar mijn website www.josebraam.nl.
Op de foto een impressie van een serie vazen.
José
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Nelke van Dijk
Nelke van Dijk is sinds jaar en dag een gepassioneerd fotografe. De laatste jaren is haar
aandacht gericht geweest op water - ze heeft dat in allerlei gedaanten en kleuren
vastgelegd. Ook het spel van licht en schaduw fascineert haar.
Haar werk laat Nelke afdrukken op diverse soorten papier (glans, diep-mat, pearl),
afhankelijk van de aard van het onderwerp. Ook laat ze wel foto's van een acryllaag
voorzien, voor een eigentijdse uitstraling.
Nelke werkt zowel in kleur als in zwart-wit.
Een aantal werken is op de kunstfair te zien. Daarnaast is het mogelijk om beelden uit het
archief van Nelke te bekijken en eventueel te bestellen.
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Sisters in Soul...staat voor een
bijzondere collectie shawls, stola’s,
foulards, gordijnen, tafelkleden en
meer.
De collectie wordt met hart en ziel
ontworpen en gemaakt door de
zussen Simone en Elaine van
Raaij. Beide afgestudeerd aan ArtEZ
Hogeschool voor de kunsten Arnhem.
SIS werkt met natuurlijke, ecologische
materialen zoals wol, katoen,
zijde en linnen. Stoffen die dicht op de huid komen moeten zacht en prettig aanvoelen. De
handmatige verf- en printtechnieken, de vorm, het kleurgebruik en de bijzondere mix van
prints geven het eigenzinnige karakter aan de SIS-stijl.
De collectie is, zowel in stijl als kwaliteit, tijdloos en door alle seizoenen heen te dragen. De
ontwerpen worden duurzaam en in kleine oplages in Nederland geproduceerd.
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YVONNE ROQUÉ.
Voor de 3e keer mag ik weer deelnemen aan de Zomerfair in het mooie kerkje van Rozendaal
met mijn schilderijen in acryl.
Geïnspireerd door schrijfster
Simone Berger die het boek
“Poesaka” (Indische tastbare
herinneringen) heeft geschreven
met o.a. mijn familie-verhaal, heb
ik mijn laatste schilderijen met
een Indische touch gemaakt,
omdat mijn roots in het
voormalige Ned-Indië liggen.
Ik hoop U te mogen begroeten op
deze gezellige fair!
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De missie van Amnesty International is om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het
voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van de Universele Rechten van de Mens.
De werkgroep Velp - Rozendaal ondersteunt dit door schrijfacties en fondsenwerving.
Ook dit jaar staan zij op de fair met o.a. kaarten, kaarsen, kalenders en ….. natuurlijk ook brieven ter
ondertekening!

Anke Mosselman
Wat gaat een jaar toch snel voorbij, ik heb
het idee dat ik net ingepakt heb en nu sta ik
er alweer.
Ik probeer elk jaar met wat nieuws te
komen.
Ook dit jaar is het weer gelukt .
Ik werk graag met restmateriaal en ik heb nu
van restjes stof sjaals gemaakt. Door zoveel
mogelijk verschillende patroontjes in de
zelfde of juist afstekende kleur aan elkaar te
naaien krijg je een leuk effect.
Ook heb ik weer sieraden bij me die met de
hand gemaakt zijn. Dat blijft mijn grote
passie .
Ik hoop dat ik u ook dit jaar weer blij kan maken met mijn creaties.
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Mieke Adema
Mieke verzamelt al jaren glas. Tot op de dag van vandaag blijft ze haar verzameling enthousiast
uitbreiden. Die passie voor glas deelt ze graag met anderen!

Roely Talens
Mijn hobby is volledig uit de hand gelopen, namelijk jam maken. Vaak heel verrassende combinaties
van vruchten. Veel mensen waarderen mijn jams, omdat ze niet te zoet zijn, eerder lekker fris. En
100% natuurlijk. Mosterd is het product van mijn zoon, zowel fijne als grove mosterd. Ook aan de
mosterd worden geen kleur- of smaakstoffen toegevoegd. Verder koop ik van alles wat met fruit te
maken heeft. Dit verkoop ik dan weer op markten.
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Dirry Bloem -- voor de Poorte
Zaterdag en zondag 15 en 16 juni is het weer zover: de expositie in de
kerk en in de tuin een fair/marktje.
Ik zal mij even aan u voorstellen mijn naam is Dirry Bloem .(1956 )
Ik woon inmiddels 43 jaar in Veessen, in een oude boerderij in het
mooie kleine dorpje in de IJssel vallei. En ik ben
pottenbakker/keramist.
In 1982 ben ik begonnen in het creatief centrum in Heerde. Daar heb
ik mijn eerste draailessen gevolgd en vanaf het eerste moment dat ik
klei in mijn handen kreeg was ik al verkocht.
De klei en het water geven het gevoel van onbeperkte mogelijkheden
en die zijn er ook.
Na de eerste jaren les in draaien en glazuren van diverse leraren ben
ik in 1995 ( in mijn atelier aan huis in Veessen ) verder gegaan met het
draaien ,handvormen en glazuren.
Ik werk met verschillende soorten klei en voeg aan de klei verschillende materialen toe ,zoals stof,
metalen ,spijkers en of glas.
De klei alleen mag geen beperking zijn voor mijn werk ,ik maak gebruik van verschillende
stookmethodes.
Raku stoken is een Japanse manier (open vuur) van glazuren
Sinds 2005 maak ik groter werk voor de beeldentuin (soms uit platen klei, soms door te boetseren )
In deze beelden is vaak de vrouw en het samen (man/vrouw,vrouw/kind )te herkennen.
Emotie is een belangrijke drijfveer in mijn werk. Hoewel smaken verschillen zorgen mijn werken vaak
voor een gevoel van herkenning en toveren ze een glimlach tevoorschijn
In de tuin van het kerkje van Rozendaal zal ik zaterdag en zondag bezig met klei en dan kunt u zien
hoe een werkstuk van een homp klei verandert in een kunstwerk
Ik hoop u daar te zien
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Tonneke Bos
Mijn hele leven was en ben ik gefascineerd door
sieraden en dat is uitgegroeid tot een zekere vorm
van passie. Ieder sieraad is voor mij een uitdaging om
te maken en is uniek. Ik vind het heerlijk telkens
andere materialen te ontdekken en daar dan weer
iets moois van te maken.

Mijn ondergrond is edelsmeden, 7 jaar lang gedaan
op de Lindenberg in Nijmegen, waar vooral de
creatieve kant van mij werd gestimuleerd.
Later ben ik masterclasses designsieraden gaan doen
en workshops macramé, porselein wolvilten, hoeden
en tassen maken. Dit alles heeft geresulteerd tot het
creëren van sieraden zoals ik ze nu maak, vaak
gecombineerd met metalen, vilt, leer, wol, zijde, etc.

Enige tijd geleden stond ik op een kunstfair, die
geopend werd door Hedy d' Ancona, de voormalige
minister van cultuur. Zij bekeek mijn werk kritisch waarop ze zei;" u maakt kunst" . Dat was voor mij
een groot compliment. Ik zie het zelf ook zo. Vrijwel nooit maak ik een werkstuk twee maal, dat kan
ik ook niet.

Yves Paul
Sinds 1953 ben ik woonachtig in Rozendaal. De meeste mensen kennen
mij van Pèpe’s IJs.
Maar ik heb ook nog een andere hobby. 30 jaar lang ben ik actief
geweest in de verkoop van speciale houtsoorten. Deze houtsoorten
worden gebruikt voor antiekrestauraties, vioolstrijkstokken en
inlegwerk voor meubels. Ik heb nimmer een stukje rest hout
weggegooid en daardoor heb ik vele mooie stukjes speciaal hout. Met
de stukjes maak ik sieraden, houten hangers. Hout combineert goed
met sterling zilver en geeft prachtige resultaten. De natuurlijke kleuren
van de houtsoorten zijn het uitgangspunt, Purperhart (diep paars),
Ebben (intens zwart) en Gouden Regen ( beige/geel).
Speciaal voor de Kerk Fair heb ik dit jaar een nieuw model ontwikkeld.
Het is een 925 Sterling Zilver Hanger ingelegd met verschillende Edele
houtsoorten zoals Ebben, Satijnhout of Edel Steeninleg zoals Lapis Lazuli, Malachiet en Jaspis

Zilver met Lapis Lazuli Malachiet

Zilver met Ebben,
12

Rode Satijn en Pau Amerelo

Atelier ‘2 Blauwe Matrozen’
Irene van Leeuwen
J.D. Pennekampweg 26
6999 CJ Hummelo
Tel. 0314-843447 /06 4093 3123
www.2blauwematrozen.nl
irene.vanleeuwen@upcmail.nl

Atelier ‘2 Blauwe Matrozen’

is een portretatelier, in de ruimste

zin van het woord. Irene van Leeuwen schildert levendige portretten van mens en
dier, maar ook van een dorpsgezicht of een landschap maakt ze een portret-meteen-ziel. Realisme in krijtachtige tinten, geschilderd met acryl- of olieverf. Ook maakt
ze gebruik van gemengde technieken, waardoor het werk wat ruwer wordt. Net als
haar matrozen houdt ze van ruimte, lucht en water. De Waddeneilanden zijn haar
grote inspiratiebron.
Op kunstmarkten tekent Irene op verzoek met potlood van bezoekers een portret,
met treffende gelijkenis. De prijs van zo’n portret is zeer laagdrempelig: € 10 p.p. Dus
grijp uw kans, kom op 15 of 16 juni naar het MontMartre van Rozendaal en laat u
portretteren!
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Heidi Muller
Ik verheug me erop weer aan deze gezellige en
sfeervolle fair te mogen deelnemen.
Ik maak aparte kleurrijke sieraden (evt. in opdracht
bij uw kleding) en accessoires. Ook zult u vintage
kleding en allerlei artikelen met roosjes aantreffen,
zoals oorbellen, ringen, tassen, sjaals etc.
Hopelijk is er iets voor u bij, om uw collectie uit te
breiden.
Ook kunt u bij mij terecht voor advies over de kracht
van kleur.
Harmonie bewerkstelligen door goed kleurgebruik in
alle facetten van het leven. Kleding, sieraden,
voedsel, interieur en tuin.
Ik help u graag door met u mee te kijken en advies te
geven.
En vanuit uw hart keuzes te maken........................
Wilt u uw kledingkast opschonen, uw interieur veranderen of uw tuin reorganiseren, maak
dan vrijblijvend een afspraak.
Ik hoop u te ontmoeten op de fair.
Met vriendelijke groet,
Heidi Muller
0645359133
Heidinatuur@gmail.com
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Klara Schurink

De laatste twee jaar hebben we prachtig weer gehad op de Rozendaalse Fair, ik sta daar dan
met plezier in de rustieke tuin van de kerk om iets te vertellen over mijn hobby en natuurlijk
iets te verkopen. Ook kan ik een bestaande ketting aanpassen zodat je deze weer beter
draagbaar is.
Velen van u kennen mij want dit wordt het vijfde jaar. Ik houd er ook leuke contacten aan
over. Ook als er iets kapot gaat kunnen mensen altijd bij mij terecht en wordt het gratis
hersteld dat is gewoon service.
Dit jaar heb ik een mooie collectie, meer lange kettingen want ook de mode verandert van
vorm en vraagt om andere sieraden. Het is goed om iets anders uit te proberen en je
zult zien dat je nieuwe mogelijkheden ontdekt. Het één versterkt het ander, wees
onderscheidend en durf dat te laten zien, dat geeft energie en laat stralen.
Ik kijk uit naar de gezellige Rozendaalse Fair met hopelijk mooi weer en wil je daar graag
ontmoeten.
Tot snel, groet Klara Schurink
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Franzesca Spira
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Anneke van der Togt en Lucy van Minkelen

Lucy van Minkelen en ik,
Anneke van der Togt, willen
graag wat keramieken
werkjes van ons laten zien
en eventueel verkopen. Wij
zijn allebei heel enthousiast
en keramieken als hobby
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Annefrancis van den Toorn
Maakt
gipsdecoraties o.a.
hanen, kippen
lieveheersbeestjes.
Ze staat veel op
kerstmarkten bij
kastelen en allerlei
andere markten.
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Eenjarigen en ‘hanging baskets’ van Groencentrum Van Reine
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Muziek op de fair:
Zaterdag en zondag

•

tussen 12 en 14 uur: Gerda Reijnders op trekzak

• tussen 15.30 en 17.00 uur: De Jazzband van de Koninklijke
Rosendaalsche Kapel

De KRK-jazzband bestaat uit ongeveer tien
muzikanten. Een aantal van hen speelt ook in
het harmonieorkest.
Het repertoire bestaat uit oude stijl jazzmuziek
(Dixieland, New Orleans) en dansmuziek.

Open Podium

•
•

zaterdag vanaf 14.30 uur o.a. leerlingen van de Tjoelker-Bos vioolschool
uit Velp met muziek van o.a. Mazas en Telemann
zondag vanaf 14.30 uur o.a. leerlingen van de Vioolschool Arnhem met
muziek van o.a. Vivaldi en Telemann
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