
Inwoners Maasdriel kiezen kunstwerk 

Stem en krijg een gratis toegangskaart voor de kunstbeurs Art Eindhoven 

Jouw stem telt voor kunst in Maasdriel. Afgelopen maanden hebben achttien kunstenaars uit de 

regio dertig kunstwerken ingezonden voor het project Kunst in de Gemeente Maasdriel. Bij dit 

project maken kunstenaars uit de gemeente (bestaande uit elf kernen: Alem, Ammerzoden, Hedel, 

Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, Well en Wellseind) kans om 

een kunstwerk geplaatst te krijgen in het gemeentehuis.  

Vakjury 

Uit de dertig inzendingen heeft een vakjury tien kunstwerken genomineerd. De juryleden in de 

gemeente Maasdriel zijn: Anita Sørensen (wethouder cultuur), Susan Hoskam (inwoner), Roland 

Gieles (kunsthistoricus en curator van museum Stadskasteel Zaltbommel), René van Cromvoirt 

(inwoner) en Mariella van Heck (cultuurcoach bij stichting Welzijn Bommelerwaard). 

Op de genomineerde kunstwerken mogen alle inwoners van Maasdriel hun stem uitbrengen om zo 

hun favoriete kunstwerk aan te geven. Door te stemmen bepaalt het publiek welke drie kunstwerken 

naar de finale gaan, waarna de vakjury het winnende werk kiest. 

Jouw stem telt! 

Breng daarom nu jouw stem uit en help mee om het winnende kunstwerk te kiezen. Samen met de 

andere inwoners van Maasdriel bepaal jij welke 3 kunstwerken naar de finale gaan en zo dus ook 

welk kunstwerk straks een jaar lang in het gemeentehuis geëxposeerd wordt. Verder is de Gemeente 

Maasdriel van plan om enkele andere ingezonden kunstwerken ook tijdelijk tentoon te stellen in 

de Bommelerwaard. 

Stemmen kan van 1 t/m 31 maart op een van de tien genomineerde kunstwerken via de website: 

www.kunstindegemeente.nl/gemeenten/maasdriel/genomineerden/  

Deze kunstwerken zijn gemaakt of ontworpen door de volgende lokale kunstenaars: Ad de Rouw 

(Kerkdriel), Anny Klip-van den Anker (Ammerzoden), Bertus de Leeuw (Kerkdriel), Diny Hooijmans 

(Kerkdriel), Ellen Holleman (Rossum), Jan van Hekezen (Rossum), Joris Baudoin (Heerewaarden), Loes 

van Glabbeek van den Berk (Ammerzoden), Rob Reis (Rossum) en Truus Brands (Hurwenen). 

Elke stemmer ontvangt van Stichting Kunstweek bovendien een gratis toegangskaart voor de 

kunstbeurs Art Eindhoven op 17 en 18 april in het Klokgebouw in Eindhoven t.w.v. € 9,00. 
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Persbericht  

Noot voor de redactie - niet voor publicatie. 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u terecht op www.kunstindegemeente.nl 

of bij Raoul Locht op info@kunstindegemeente.nl. 
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