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datum:

25 mei 2022

opleiding:

Lerarenopleiding handvaardigheid-tekenen, tweede graad, 1991 succesvol afgerond,
Mollerinstituut te Tilburg,
Lerarenopleiding handvaardigheid-ruimtelijk vormgeven, kunstgeschiedenis.
Eerste graad, 1993 succesvol afgerond.
Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem.

exposities:
Open Atelier 1996, februari Heusden
Open atelier 1997 januari Heusden
Solo expositie Galerie Art 88, Nuenen 1997 oktober
Solo expositie Stichting Honsoirde, Abdij Marienkroon 1998 oktober
(een van twee solo exposities gehouden tegelijkertijd.)
Groepsexpositie “regels zijn regels” o.l.v. Jac Splinter,
Nijmegen maart – april 1999.
Solo expositie ‘de macht van micro’ galerie Art 88, Nuenen
30 april –28 mei 2000
Groepsexpositie met leden van Stok, Stokpunt Vughterstraat 222,
’s-Hertogenbosch. 12 mei-7 juni 2001.
Groepsexpositie stichting ARTOTS , de Doos van Pandora,
’s-Hertogenbosch. 30 september- 28 oktober 2001.
Solo expositie “leven in uitvoering” podium voor experimentele
kunst te Woudrichem. 19 oktober-10 november 2002.
Groepsexpositie –INKEER- Galerie Donkersvoort Beek en Donk
30-10-’05 t/m 18-12-05
8e Goereese kunstdagen 22-08-06 t/m 26-08-06 Goedereede
Open Atelierroute Hoeksche Waard 2&3 juni 2007
SVWH Klaaswaal 06-11-2007 t/m 16-11-2007 ivm bezoek Koningin Beatrix
Project stichting ToBe Dordrecht: ‘natuur verbeeld’ in de Biesbosch Dordrecht. 21-07-2008
t/m 27-07-2008.
Duo expositie met Hanneke Piederiet in galerie DeBuut te Nieuw Beijerland. 21-09-2008 t/m
15-11-2008
Duo expositie met Petra Giorgi in ’t oude Stadhuis onder leiding van Regio Art Rijnmond te
Spijkenisse. 01-02-2009 t/m 21-02-2009

Solo expositie in de O.L.V kerk te Geervliet ‘ kunst in het koor’
Titel: komma in de volzin. 7 juni t/m 12 juli 2009.
Bruikleen beeld ‘de golf en de komma’ 07-12-2010 t/m 04-05-2010 aan
Gemeente Binnenmaas.
Groepsexpositie ‘daar teken ik voor’ 13-01-2010 t/m 10-04-2010,
Galerie DeBuut te Nieuw Beijerland
kunstkijk groepsexpositie in kunstuitleen Hellevoetsluis 8 jan t/m 29 jan 2011
kunstkijkroute Goeree Over akkee 14-15 mei en 21-22 mei 2011, Dirksland, locatie fam.
Poortvliet
jubileumexpositie 'meet the artists' bij galerie beelden bij Beljon Oud Beijerland 2 juli-3
september 2011
expositie met Janneke Verhoeven ( tekeningen) bij galerie De Opkamer Maasdam 4 sept
t/m 23 okt 2011
project Vlasunie te Schenkeldijk, presentatie 10 sept 2011 with a select group of various
applications
project Vlasunie 15 febr t/m 9 nov 2012 Akkerranden
30 sept-7 okt 2012 expositie met Hanneke Piederiet, Janneke Verhoeven-Geluk in galerie
Het Nieuwe Werck te Dordrecht http://www.margadejager.nl/#/hetnieuwewerck
9 nov /m 18 nov 2012 groepsexpositie WestMalle België de oude Martinus Pastorij
presentatie dichtbundel 'zwarte olijven in honing' 14 februari 2013 in galerie 'de Opkamer'
te Maasdam
solo expositie in het gemeentehuis Korendijk te Piershil 8 mei t/m 11 juni 2013. De maquette
van de picknickplek is te bezichtigen, samen met een selectie uit de eigen collectie
Bram Roza festival Nieuw Beijerland 2013, één werk in het thema: 'het gors verteld', tevens
deelname dichterswedstrijd met twee gedichten uit de bundel: 'zwarte olijven in honing'
expositie Galerie De Zilveren Schoen Piershil 24-01-2015 t/m 14-03-2015
http://www.dezilverenschoen.nl/nu.html
deelname kunstfestival Montagnart 2015 Cutigliano Italië 19-20-21 juni 2015
https://montagnarte.wordpress.com
Deelname groepsexpositie leden van STOK : 'mag ik bij jou schuilen' in het Hieronymus
Bosch-jaar 19-03 t/m 17-04 2016
Deelname Canal Art 2016 in Delft ( drijvende kunst in de grachten) 4 t/m 29 juni 2016
presentatie tweede dichtbundel kanaalrat in klein Pro jt te Oud Beijerland 28 aug 2106
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solo-expositie in villa Blijenburg te Vught november 2016

Deelname met één gedicht: moment uit de bundel zwarte olijven in honing aan de solo
expositie: beweging in de seizoenen, kunst en poëzie, van Gea Zwart in het Jeroen Bosch
ZH te den Bosch. De Boulevard 8 april t/m 4 juli 2017
Deelname Canal Art in Delft juni 2017 ( drijvende kunst in de grachten In samenwerking met
TU Delft)
presentatie van een selectie gedichten uit de tot dan toe geschreven gedichten voor de
Hoeksche Waard, tijdens het Bram Rozafestival, 1 sept 2017 op de dichtersavond.
duo expositie Art undercover met Dis Groenho in Fort Buitensluis Numansdorp
september 2017
Duo expositie Duet met Hanneke Piederiet in douanehuisje Maassluis oktober 2017
presentatie dichtbundel ZOET & ZILT in Museum Hoeksche Waard Hof van Assendelft
18-08-2018
optreden tijdens de nacht van de poëzie Bram Rozafestival 07-09-2018
optreden tijdens de dag van de poëzie Zuid Holland te Bleiswijk 17-11-2018 in functie van
‘dichter van de Hoeksche Waard’
solo expositie 2-D werk in rechtsgebouw B Wilhelminaplein 100 te Rotterdam 14 febr t/m
23 mei 2019
groepsexpositie 5 OP REIS 25 sept t/m 15 okt 2019 Met Hanneke Piederiet, Gerard
Bogaerds Dis Groenho en Nicole Verhoe . Korte Vijverberg 2 Den Haag ( Anna
Vastgoed&Cultuur)
solo expositie: ‘Janus in de tuin van Spinoza’ Universiteit Nijmegen. 18 febr t/m 19 mei 2020
museumtentoonstelling DRIE STROOOMEN in Museum Hoeksche Waard. Naar aanleiding
van de Elizabethsvloed in 1421. Samen met Dis Groenho en Gerard Bogaerds. 24 juli t/m
31 oktober 2021.
groepsexpositie: ‘Vijf op reis’ in Markt Twee Zaltbommel. 28-04 t/m 29-05 2022. Met
Hanneke Piederiet , Hendrik P Vandenberg, Gerard Bogaerds en Dis Groenho .
diverse deelnames aan de open-atelier-routes in de Hoeksche Waard vanaf 2007 t/m 2016
diverse deelnames aan het festival Bram Roza in Nieuw Beijerland vanaf 2007

sculptuur in opdracht van de heer en mevrouw v. Dulmen
opgeleverd 1999 februari
opdracht sculptuur Global View Management. ( 20-08-1999) Dir. dHr W. Schanzleh,
opgeleverd 14 mei 2000.
sculptuur ivm met website, “deal with it”
Arno van schilt opgeleverd 06 juli 2003
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kunstpicknickplek HIER=NU in het project 'de kunst van het picknicken' in de Hoeksche
Waard

ff

opdrachten

oplevering 6 april 2013 Spuiweg 1 Goudswaard, etsknooppunt 1
opdracht sculptuur basisschool 'de Parel' in Strijen, geplande oplevering 21 aug 2015,
onthulling 24-08-215
opdracht sculptuur voor BSO ‘de Tandem’ in Oud-Beijerland. Oplevering 23 mei 2022.
diverse opdrachten voor gedichten in functie van dichter van de Hoeksche Waard
nominaties en prijzen

Nominatie proeverij, expositie van kunstenaars uit de Hoeksche Waard,
door gemeente Binnenmaas. 14-12-2007 uitslag: tweede plek.
nominatie dichtwedstrijd Hoeksche Waardse dichter 2013
nominatie en publicatie VUmc jaarlijkse poëzieprijs. Thema 2014: lichaam
prijs in MontagnArte voor het werk: ' En jij?' en " follia luce nel buio", en complimenten voor
inzet en presentatie, en kwaliteit van al het (getoonde) werk.
verkozen tot Dichter van de Hoeksche Waard 4 sept 2016-sept 2018
nominatie van gedicht in wedstrijd poezie-stichting ’Ongehoord’ 27 juli 2020 (bekendmaking
sept/okt 2020) shortlist uit 181 inzendingen.
interviews in regionale en dagbladen, naar aanleiding van exposities, en projecten
Gesprek in theatercafé Alcazar op 27-01-08, met Eelse Bies,culturele kring Hoeksche Waard.
artikel in Hoeksche Waard magazine 5e jaargang, nr 9 sept. 2010, door Lizette Engels
gedicht uitgegeven in poeziebundel Bram Rozafestival 2011
dichtbundel: zwarte olijven in honing januari 2013 ISBN: 9789461935953
BK-informatie 35e jaargang,nr 4-1 juni 2013, pag.11 opgeleverd werk in de openbare
ruimte, foto en vermelding van HIER=NU
gedicht: "eerste indruk dan de snede" in het boek ' een zachte machine, een literaire reis
door het lichaam' Uitgever de tijdstroom ISBN 9789058982605 (2014)
voorwoord voor de catalogus behorende bij de kunstprijs van gemeente Binnenmaas
2016
dichtbundel: kanaalrat augustus 2016 ISBN: 9789463183697
in dichtbundel: Ver heen, woorden gaan op reis, ISBN 9789492544018 ter gelegenheid van
het festival: ‘krijg de bibbers’ zijn twee gedichten opgenomen.
audiobook Kanaalrat in 2017 door Alcemedia/audiobookfactory
https://audiobookfactory.nl
http://www.123luisterboek.nl/ingrid-van-den-oord-kanaalrat.html
magazine Roparun 2017, gedicht Roparun
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publicaties

dichtbundel: ZOET & ZILT (18-08-2018) ISBN 9789082833300 gedichten over de Hoeksche
Waard 2016~2018 Uitgegeven door DROOG18
audiobook: ZOET & ZILT (18-08-2018) ISBN 9789082833317 geproduceerd en
gedistribueerd door https://audiobookfactory.nl Uitgegeven door DROOG18
in dichtbundel: Stadsgedichtenbundel 2018 - gedichten over stad, streek en dorp, is het
gedicht: Hoeksche contreien opgenomen. Dit is geselecteerd uit de inzendingen na een
oproep tot deelname aan de wedstrijd. Georganiseerd door uitgeverij Kontrast en Stichting
Poëtikos. ISBN 978-94-92411-35-8
in de dichtbundel -geplop gesis geschenk geproost genot - een biersonnettenkrans,
2019 is het gedicht ‘harba lori fa’ opgenomen. Uitgeverij Geroosterde Hond.
ISBN: 9789490855239
Gedicht in de bundel: ‘gedichten- en verhalenbundel 75 jaar vrijheid 2020 Dok-c, Bram
Rozafestival en gemeente Hoeksche Waard.
Ongehoord! poeziewedstrijd 2020 Uitgave MUG BOOKS E-book gedicht uit shortlist
Poëzie van landschap en maatschappij, deel: Zuid-Holland.
Twee gedichten opgenomen in een bloemlezing.
Stichting Achterland. ISBN 978-90-74927-63-5 NUR 309
audio biersonnet in Stopvers -wandelingen met poëzie in ’s-Hertogenbosch. 2021.
https://stopvers.nl/over-stopvers/
Sonnet over Boet van Dulmen opgenomen in sonnettenkrans ‘Sportgedichten’
Uitgeverij ‘Geroosterde Hond’. ISBN: 9789464480627 nov 2021
Gedicht ‘De Hoeksche Waard’ opgenomen in ‘De canon van de Hoeksche Waard’
uitgegeven door museum Hoeksche Waard 2021. ISBN 9789082417630
dichtbundel ‘Vang de derde’ Uitgegeven door DROOG18. 13 november 2021
ISBN: 9789082833324

werkgroep van de Stichting: Bram Roza festival, dichter bij de molen,
te Nieuw Beijerland. Begonnen eind 2007. vanaf 2008 deelnemer, als kunstenaar.
inschrijving voor het realiseren van een picknicplek langs etspad in de Hoeksche
Waard (werk is uitgevoerd)
inschrijving jaarlijkse poezieprijs VUmc 2014 /thema: menselijk lichaam. Gedicht:
eerste indruk dan de snede
ontwerp ingestuurd Utrecht, tbv uitvoering stenen console ter viering van 350 jaar
fundatie Maria van Pallaes 2014
lid kunstcommissie gemeente Binnenmaas 2015-2020 (vice voorzitter mei 2017)
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activiteiten

(mede-)organiseren groepsexpositie `OPMAAT ` 2015 Hoeksche Waardse Kunstenaars in
Post-21 te Oud Beijerland
Ontwerp indienen voor ruimtelijk werk voor school De Parel te Strijen 2015 /Verworven!
19-05-2105
Ontwerp indienen voor viaduct over A2 Van Heemstraweg te Zaltbommel 2015
deelname dichtwedstrijd Dichter van de Hoeksche Waard, uitgeschreven door
Dok-C en Bram Rozafestival 2016
deelname dichtwedstrijd behorende bij de expositie van Claire Morgan in het Noord
Brabants museum December 2016
inschrijving ontwerpwedstrijd Schirn Kunsthalle Frankfurt 2017 een nieuw peace-logo
Diverse activiteiten en opdrachten ivm functie: Dichter van de Hoeksche Waard
(vanaf sept 2016)

Uitgeverij DROOG18 opgericht op 1 februari 2018
inschrijving ballotage voor deelname aan kunstbeurs This Art Fair in beurs van Berlage
2018
deelname aan dichtwedstrijd: (juni 2018) Ter gelegenheid van de 14e Nationale
Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert Stichting Poëtikos (organisator van de
Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad) in samenwerking met uitgeverij Kontrast te
Oosterbeek de 7e Stadsgedichtenwedstrijd in successie.
Crowdfunding voor uitbrengen van dichtbundel ZOET&ZILT 2018 bij

www.voordekunst.nl

Op verzoek een sonnet geschreven voor het bier- kranssonnet. Initiatiefnemer Marino
van Liempt. gepubliceerd 27-01-2019 den Bosch gepubliceerd in bundel: gesis geplop
geproost.
Op verzoek van bibliotheek Leiden een gedicht over Rembrandt van Rijn geschreven
(in 2019 -350 jaar geleden overleden)
op verzoek van werkgroep - de Tien van Heinenoord’ -monument ‘Moeder’ een gedicht
geschreven. Uitgebracht samen met bassist Tymen van der Wijk. Opname gemaakt door
Bart-Jan van der Linden. juli 2021 (zie/luister op site- poëzie)
Adviescommissie gemeente Hoeksche Waard. mei 2020 t/m- Mei 2022
(overgang vanuit kunstcommissie gemeente Binnenmaas.)
13 november 2021 publicatie van dichtbundel: ‘Vang de derde’. Met medewerking van
Mariët Kaasschieter samen met Lenny Vis, Damian Petrus en Michelle Blom.
Locatie: Galerie Griend in Oud-Beijerland.
9 april 2022 optreden Bram Roza festival met Damian Petrus in oud-Actief college
Oud-Beijerland

Diverse wedstrijd -inzendingen met gedichten en beeldend werk.

lidmaatschap

Kunstenaarsinitiatief STOK te 's Hertogenbosch ( t/m 2018)
open atelierroute Hoeksche Waard /Hoeksche Waardse Kunstenaars 2007 t/m dec 2016
BBK
Pictoright
LIRA

