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Suus Elkink – Martens 

 

Suus Elkink - Martens is een veelzijdig 

kunstenaar. Zij maakt etsen, monotypes, 

schilderijen, beelden in brons, steen en 

keramiek. 

 

Haar omgeving is haar inspiratie. Gevoelens, 

gedachten,  confrontaties, belevingen  worden 

omgezet in vorm. Zij heeft in alle werken 

duidelijk een eigen handschrift. In elk beeld, 

schilderij/ets zit een verhaal. Vaak zijn het juist 

de kleine emoties die er worden uitgelicht en 

dan uitvergroot. Suus Elkink - Martens:"Zonder 

kunst ben ik niet compleet. Er zit een constante 

drang om te creëren in mij. 

 

 

Het maakt dan ook niet uit in welk materiaal. Wat op dat 

moment voor handen of mogelijk is. Het is mijn uitlaatklep. Het 

geeft me rust. En als het me geen rust geeft dan geeft het me 

een prettige onrust. Het is als een  dagboek waar ik mijn 

verhaal in kwijt kan." 

 

Suus Elkink is geboren in 1967  in Helmond, Noord- Brabant. 

Na de  lerarenopleiding TeHaTex in Tilburg is ze werkzaam als 

vormgever en decorateur. 

www.suuselkinkmartens.nl  

 

 

 

Petra Teeuwsen, 

fotografie 

 

Petra Teeuwsen (1956) 

geboren in Nijmegen, sinds 

1978 woonachtige in 

Limburg en nu in Nuth. Zij heeft haar passie voor de 

fotografie tijdens een reis door Tibet ontdekt in 2007, 

via het oog van een toen nog analoge camera.  

Sprekende ogen, getekende handen en puurheid 

waren zo inspirerend dat ze dit op haar eigen 

authentiek wijze is gaan vastleggen.  In 2011 is zij de 

fotovakschool gaan volgen en sindsdien streeft zij 

naar het kunnen pakken en beleven van het moment. 

Zoals zij zegt  : “Fotografie is voor mij een spel van 

licht dat mijn netvlies raakt, dat ene moment waar 

alles samenkomt te vangen en te vereeuwigen. “ 

Frozen moments in eternal time.  

 

Sinds kort heeft zij haar eigen fotoatelier in Nuth, La 

Lumière.  Zij creëert er haar autonome werk, maar 

werkt ook in opdracht voor de particuliere en zakelijke 

markt.   

www.petrateeuwsen.com  
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Handwerken in Parc Imstenrade 

 

Ieder woensdagochtend komt de handwerkgroep gezellig bij elkaar aan de grote leestafel 

in de Orangerie om te handwerken. Iedereen is bezig met zijn eigen werk. Dames die 

eenvoudig breien of borduren, maar je ziet ook mooie creaties van dames die al verder 

gevorderd zijn, zoals weven en prachtig borduren. Zij geven raad wanneer er problemen 

zijn met bijvoorbeeld een patroon. Het is een gezellige morgen, waar iedereen met veel 

plezier bezig is en belangstellenden die een of andere handwerktechniek uitoefenen van 

harte welkom zijn. 

De komende drie maanden exposeert de handwerkclub in de vitrines, 1e etage 

Bosanemoon, Parc Imsterade, en kunt u de getoonde creaties volop bewonderen.   

Voor meer informatie over de handwerkclub kunt u terecht bij mevr. T de Groen, 045 – 

511 5897. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Residentie Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl         
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