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Kunstrondje Zaltbommel, een verza-
meling van galeries en ateliers in de 
vestingstad aan de Waal. Elke eerste  
zondag van de maand geopend.* 

 

Contact: 
kunstrondjezaltbommel@gmail.com 

Beeldende en toegepaste 
kunst in de vesting

Gratis parkeren



2. galerie en atelier rené van dam ✱
Gasthuisstraat 4, 5301 CC Zaltbommel, T 06 52 60 16 73
info@renevandam.nl, www.renevandam.nl
 
Open: do t/m zo 11-17 uur (indien thuis) en op afspraak.
 
In de Galerie exposeert René voornamelijk eigen werk. 
Beelden in brons en keramiek, schilderijen, tekeningen 
en grafiek.

3. atelier Will Kellermann ✱
Gasthuisstraat 31, 5301 CB Zaltbommel, T 06 51 14 60 19
atelier@willkellermann.com, www.willkellermann.com
 
Open: 1e zo van de maand 13-17 uur, (indien aanwezig), 
tijdens de Bommelse Kunstroute en op afspraak.
 
De schilder van het romantisch avonturisme. Speelse kleine 
olieverven, joyeuze pastels, vlinderlichte aquarellen en 
kleurrijke silkcolors©.

4.  rieKje bosWijK -  
atelier ‘mooie Woorden’ ✱

Bloemendaal 3, 5301 CL Zaltbommel, T 0418 56 22 33 /  
06 20 95 31 05, www.centrumboswijk.nl
 
Open: 1e zo van de maand van 11-17 uur en op afspraak.
 
Verwerkt woorden en eigen teksten op wat ze ‘meditatiebladen’ 
noemt. Ze werkt met gemengde technieken op diverse soorten 
papier, soms op hout.

5. atelier renee Wolters ✱
Kerkstraat 5, 5301 EG. Zaltbommel, T 0418 54 05 02
reneewolters1@gmail.com, www.reneewolters.nl
 
Open: 1e zo van de maand, 13-17 uur en op afspraak.
 
Wat mij op dit moment raakt, op dat moment verbindt, dat 
teken of schilder ik. Geen speciale taal of theorie om mijn werk 
te beschrijven. Nogal figuratief, dat wel. Vrij en in opdracht.

1. marKt tWee ✱
Markt 2, 5301 AL Zaltbommel, T 06 43 69 56 44
info@markttwee.nl, www.markttwee.nl
 
Open: voor actuele openingstijden kijk op www.markttwee.nl.
 
In Markt Twee wordt kunst gemaakt, geëxposeerd en 
verkocht. Het prachtige rijksmonument is gratis te bezoeken.

9. Cyriel maZZola ✱
Nieuwstraat 14, 5301 EW Zaltbommel, T 06 41 52 20 90 
cyriel@mazzola.nl, www.mazzola.nl

Open: op afspraak en iedere 1e zo van de maand 
van 13-17 uur.

Cyriel Mazzola maakt voornamelijk realistisch werk met een 
grote toegankelijkheid, hij gebruikt hiervoor verschillende 
technieken.

10. atelier la grange
Boschstraat 53, 5301 AB Zaltbommel, T 06 51 55 54 56

Open: ma en di 13-17 uur, do en vr 9-13 uur en op afspraak.

In dit atelier schildert Marijke en ze geeft schilderles. 
Ook zijn er materialen voor de kunstschilder te koop.

17. galerie Hans Heijman ✱
Gamerschestraat 25, 5301 AP Zaltbommel, T 0418 51 39 33
hans.heijman@hotmail.com, www.hansheijman.nl

Open: dagelijks en zondag als we thuis zijn.

Galerie met schilderijen, etsen en tekeningen 
van Hans Heijman.

18. galerie elfring art ✱
Gamerschestraat 23, 5301 AP Zaltbommel, T 06 12 51 72 58
www.elfring-art.nl, www.gerdaelfring.nl

Open: vr, za, 1e zo van de maand van 13-17 uur.

Gerda Elfring combineert haar schilderijen met werken 
van brons en keramiek van beeldende kunstenaars die 
tijdelijk of permanent in de galerie exposeren.

12. atelier rob Heijman ✱
Oliestraat 41, 5301 BA Zaltbommel, T 06 54 22 30 85
robheijman@xs4all.nl, www.robheijman.nl

Open: 1e zo van de maand 13-17 uur en als ik bezig ben in 
mijn atelier.

Divers werk in verschillende technieken. Oorspronkelijk 
grafisch. Nu primair tekenen en schilderen. Potlood, kwast 
maar ook digitaal.

19. Karen de bondt ✱
Molenwal 7A, 5301 AW Zaltbommel, T 06 39 85 43 04
contact@karendebondt.nl, www.karendebondt.nl

Open: 1e zo van de maand en op afspraak.

Gemende technieken, stillevens, dieren, portretten 
en het liefst mensen in beweging, die zij onbevangen 
schildert in hun eigen kenmerkende houding.

8. atelier gonneKe versCHoor
Kerkplein 26, 5301 EK Zaltbommel, T 06 34 33 28 88
gonnekeverschoor@gmail.com, www.gonnekeverschoor.com

Open: op afspraak.

De (wand)objecten van Gonneke zijn uniek en handgemaakt. 
Ritme, harmonie en eenvoud kenmerken haar werk van 
keramiek en staal.

13. atelier Kees van de Wal ✱
Nonnenstraat 18, 5301 BJ Zaltbommel, T 06 28 91 88 37
info@keesvandewal.nl, www.keesvandewal.nl

Open: 1e zo van de maand van 13 -17 uur, 
als het bord op de stoep staat en op afspraak.

Non-figuratief minimalistische schilderijen en wandobjecten. 
Neem een kijkje in de keuken en laat je verrassen.

14. stadsKasteel Zaltbommel ✱
Nonnenstraat 5-7, 5301 BE Zaltbommel, T 0418 51 26 17
beheerder@stadskasteelzaltbommel.nl
www.stadskasteelzaltbommel.nl

Open: di t/m zo van 13-17 uur

Stadskasteel Zaltbommel, een museum vol verhalen voor 
jeugd en volwassenen. Bijzondere collecties en de 
geschiedenis van Zaltbommel en de Bommelerwaard.

11. inge veltHoven - atelier leer d inge
Spiesmakerstraat 11-13, 5301 BC Zaltbommel, T 06 48 49 05 88, 
ingevelthoven@hetnet.nl, www.leerdinge.nl 

Open: wo t/m za 13-17 uur, soms op de 1e zo van de maand 
van 13-17 uur, als de deur open staat en op afspraak.

Atelier met unieke handgemaakte leren tassen, ceintuurs en 
sieraden. Werkt in opdracht en geeft workshops.

16. miCrogalerie WHateverpiet ✱
Kloosterstraat 24, 5301 BM Zaltbommel, T 06 53 47 22 33
whateverpiet@gmail.com, www.whateverpiet.nl

Open: 1e zo van de maand en als het bordje open voor 
het raam hangt, aanbellen kan ook resultaat hebben.

Vooral pentekeningen van Zaltbommel, maar ook inkt-
tekeningen en -schilderijen van landschappen, bomen 
en vogels, gouaches en olieverfschilderijen.

15. atelier Klaver 2 ✱
Kloosterstraat 26, 5301 BM Zaltbommel, T 06 12 78 52 33
info@josvanderwedden.nl, www.josvanderwedden.nl

Open: 1e zo van de maand van 13-17 uur en na 
telefonische afspraak.

Meer dan 20 jaar al hebben niet alleen pen en inkt mij in 
de greep, maar vooral het menselijk lichaam als onderwerp.

6.  anneKe Klein – oogappel HandWeverij ✱
Kerkstraat 24, 5301 EH Zaltbommel, T 06 15 48 93 66 
hwoogappel@cs.com, www.handweverijoogappel.nl

Open: vr en za 13-17 uur en iedere 1e zo van de maand 
van 13-17 uur.

Geweven met uiteenlopende materialen en kleuren, liefde 
voor eenvoud, vorm en arbeid, ontstaan zowel unieke  
draagbare als ruimtelijke creaties. 

7. de blauWe marKies
Kerkplein 17, 5301 EK Zaltbommel, T 0418 51 41 70
info@deblauwemarkies.nl, www.deblauwemarkies.nl

Open: do en vr van 10-17 uur en elke laatste zo van de 
maand van 11-16 uur.

1500 verschillende bedrukte papieren van 50 x 70 cm 
voor vele doeleinden. Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

De locaties met een ✱ zijn elke eerste zondag van de maand geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Overige openingstijden staan bij de locaties vermeld. 

*Door vakanties of persoonlijke redenen kan het voorkomen dat van de 
vermelde openingstijden wordt afgeweken. 

Behalve de locaties in deze folder heeft Zaltbommel nog meer te bieden. 
Denk aan de kunst in de openbare ruimte zoals de gootspoken van 
kunstenaar Joris Baudoin, de Zaltbommelse stadswallen (vestingwerken) 
en monumenten zoals de Sint-Maartenskerk, de Vismarkt en de oude 
watertoren. In de nabije omgeving geniet u van de uiterwaarden en 
onderdelen van de Hollandse Waterlinie zoals Slot Loevestein.
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Kunstrondje Zaltbommel


