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Kunstroute Overijssel, wie zijn wij en wat doen wij? 

Wie zijn wij: 

Kunstroute Overijssel is een vereniging, opgezet voor en door 

kunstenaars uit de hele provincie. Door het organiseren van ge-

zamenlijke exposities en open atelierdagen willen wij u kennis 

laten maken met kunstenaars uit uw directe omgeving. Want 

wist u eigenlijk dat er een goede kunstenaar bij u om de hoek 

aan het werk is? 

Wat doen wij zoal: 

Door corona waren veel exposities afgelast en expositie ruimtes 

gesloten. De expositie in het Cultuurhuis Stadshagen in Zwolle 

is verschoven naar oktober/november, in de maanden oktober 

en november zal het cultuurhuis van beneden naar boven ge-

vuld zijn met werken van onze leden. De kasten en muren fleu-

ren het gehele gebouw op. 

In juli en augustus gaf Wijkcentrum de Pol enkele leden de gele-

genheid om daar te exposeren. De wanden pronkten met hun 

mooie schilderijen. 

De open Atelier route vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 en 

zondag 20 september. De deelnemende kunstenaars openen 

hun deuren voor het publiek. Neem als bezoeker een 'kijkje in 

de keuken' bij kunstenaars in uw omgeving. Stel vragen over 

materialen, inspiratie en werkwijze onder genot van een kopje 

koffie of thee! Verderop in deze folder vindt u een overzicht van 

alle deelnemers, hun adressen en openingstijden.  

 

Wat kunt u nog verwachten. 

Vreugderijkerkunst gaat helaas niet door  maar op diverse plaat-

sen in de Zwolle hebben leden hun werk staan en hangen, voor 

meer info: www.kunstrouteoverijssel.nl 

Stel zelf uw route samen door gebruik te maken van google 

maps via onze website, op het tabblad deelnemende kunste-

naars.  

wensen u een inspirerend Kunstroute weekend toe! 

Natuurlijk wordt er door ons gelet op de door het RIVM gestelde  maatregelen en we ver-

wachten van de bezoeker dat U deze richtlijnen ook in acht neemt. Uiteraard zijn de      

bezoeken voor eigen verantwoording. 



 1 Gezamenlijk Kunstpunt de Stadkamer  
Zeven alleetjes 1a, 8011 CV Zwolle 

 

Exposanten: 
 Gea  Bleijenberg 
         www.gerritje1965.nl 
 Danielle Broekhuizen  

www.daniellebroekhuizen-mazzola.com 
 
zaterdag van 11.00 tot 14.00 

       Marianne Barkhuis 

Assendorperdijk18                                              
8012 EH Zwolle 

www.mwjbarkhuis.nl 

Zaterdag en zondag  van 11.00 tot 17.00 

  Gea Bleijenberg - DOAS  

 

Mimosastraat 1  
8013 SB Zwolle 
06-24846651 
 

www.gerritje1965.nl - 06.24846651 

 

zondag van 11.00 tot 17.00  

  Helmar Art & design 
Nieuwe Deventerweg 89-1 
8014 AD Zwolle 
 
06.83227122 
 
www.helmartdesign.nl 
 
Zaterdag en zondag  van 10.00 tot 16.00 

  Willem Willemsen - Houtobjecten  

 

Paxtonstraat 24   ( Marslanden G ) 
8013 RP Zwolle  
 

06-25286715                                                       
Bezoek alleen na telefonische afspraak 
 
 

www.idatelier.nl 
 
zaterdag en zondag  van 11.00—16.00 
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http://www.daniellebroekhuizen-mazzola.com/
https://maps.google.com/?q=Mimosastraat+1+Zwolle&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mimosastraat+1+Zwolle&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Paxtonstraat+24+(+Marslanden&entry=gmail&source=g


 Eric Koedam  
 

Landsheerlaan 111 
8016 EX Zwolle  
038-4655711 
 
www.kunstinoverijssel.nl  
 
 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  

 Tineke Puyenbroek 
 
Spoolderbergweg 12                                         
8019 BD Zwolle                                     
06.42807670 
 
www.tinekepuyenbroek.nl 
 
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 

 Carla de Boer 
 
Isaäc van Hoornstraat 23                                  
8022 SE Zwolle 
 
carlahenniedeboer@gmail.com 
 
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.0 

 Hans Poolman,  
handboekbinden & natuurfotografie 
 

Hoevebrink 1 
8034PW Zwolle 
038-4231364  
 
www.ipogalerie.nl 
 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00  

 Henny Lamme - florale vormen van  kera-
miek, glas, textiel en hout 
 

Hoevebrink 1 
8034PW Zwolle 
038-4231364  
 
www.hennylammekeramiek.nl  
 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00  
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https://maps.google.com/?q=Landsheerlaan+119&entry=gmail&source=g
http://www.kunstinoverijssel.nl/
mailto:carlahenniedeboer@gmail.com


 Liesbeth Visser-Heesakkers  
 

Nilantsweg 37 
8041AP Zwolle 
06-23214898 
 
Liesbethvisserheesakkers.exto.nl 
 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00  

 Josien Koch, Schilderijen 

 

Nilantsweg 41  
8041 AP Zwolle  
06-20110663 
 
www.josienkochvanderwal-schilderijen.exto.nl  
 
 

Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00  

 Marijke Deinema - glaskunstenaar      
gast-exposant:                                     
Douwe Deinema  - fotografie  

 

Meenteweg 17   
8041 AT  Zwolle  
038-4223323 
www.marijkedeinema.nl  
 
zaterdag en zondag van : 
11.00 tot 13.00 & 15.00 tot 17.00  

 Martijn Bakker – Atelier wonderdelen 

 

Beltenweg 33 
8042 CX Zwolle  
06-81391075  
 
www.wonderdelen.weebly.com  
 
 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  
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https://maps.google.com/?q=Meenteweg+17+8041+AT+Zwolle&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Meenteweg+17+8041+AT+Zwolle&entry=gmail&source=g
http://www.wonderdelen.weebly.com/


  

 Hilda van Assen -Atelier Klimop 
 
Abstracte en figuratieve schilderijen 
Henri Dunantstraat 68 
7721 HS Dalfsen 
06.81737229 
 
www.hildavanassen.nl 
 
zaterdag en zondag  van 11.00 tot 17.00 uur 

 Ton van Sprang 
Hessenweg 13  
7722 PH Dalfsen 
06.10905841 
 
www.sprangkelend.nl 
 
Zaterdag en zondag 11.00 tot 17.00                            
 

 Elze Klute - Elzekeramiek 
 
Snellenerf 43 
7722 AL Dalfsen 
0529-431649 
 
www.elzekeramiek.nl 
 
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 
 
 
 

 Daniëlle Broekhuizen-Mazzola 

 

Wetering oost 56, 
8363 TK Wetering 
0521-371388 
 
www.daniellebroekhuizen-mazzola.com 
 
 
zondag van 11.00 tot 17.00  

Deelnemers 

    Dalfsen  

       En 

  Wetering 
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https://maps.google.com/?q=Wetering+oost+56,+8363+TK+Wetering&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Wetering+oost+56,+8363+TK+Wetering&entry=gmail&source=g
http://www.daniellebroekhuizen-mazzola.com/


Kunstpunten in Zwolle, 1 t/m 14 

 

Kunstpunten Dalfsen, 1 t/m 3 

 

Kunstpunt Wetering, 1 
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