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Mona Sokoot, hedendaagse fijnschilder 

Eerste etage Bosanemoon 

 

Het schilderen is voor mij een 

oase van rust in een drukke 

wereld.  Als ik voor mijn ezel zit, 

richt ik al mijn aandacht op mijn 

onderwerp. Ik streef er naar de 

werkelijkheid zo dicht mogelijk 

te benaderen en een sfeer te 

creëren die voelbaar is. 

 

Elk schilderij begint met het 

maken van foto's en het tekenen 

van een concept. Vervolgens 

bouw ik het schilderij op met 

vele lagen olieverf, waarbij elke 

laag iets transparanter en lichter 

is dan de vorige. Ik besteed veel aandacht aan de kleinste details. Een schilderij is pas af 

als het mijn zintuigen misleidt en ik bijvoorbeeld even denk dat ik de bloemen kan ruiken.   

https://www.monasokoot.com/paintings 

 

Trol, kinderboek 

Vitrine eerste etage, Bosanemoon 

 

De wereld van Trol is groot. 

En grauw. En grof. 

Totdat er iets kleins en fijns langs dwarrelt. 

Trol wil het pakken, 

maar het verdwijnt in de grond. 

Zal hij het ooit terugzien? 

 

Dat kleine, fijne blijkt een zaadje te zijn van een bloem die 

de hele wereld van Trol verandert en kleur geeft. Een 

hartverwarmend verhaal, geschreven door Tineke 

Lemmens, Sittard, en prachtig geïllustreerd door Margot Senden, Mechelen. 

 

Tineke Lemmens is opgeleid als 

grafisch vormgever en werkte 

lange tijd als ontwerper van 

boeken en tijdschriften. Omdat 

Tineke zelf erg van prentenboeken 

houdt, kwam het er op een dag 

van dat ze ook ideeën voor 

prentenboekverhalen ging 

opschrijven. Trol is haar eerste 

boek. 

Margot Senden tekent eigenlijk al 

haar hele leven en kreeg op de 

basisschool te horen dat ze daar 

later iets mee zou moeten gaan 

doen. Toch ging ze eerst naar het 

conservatorium, waar ze haar 

notenbladen volkrabbelde met schetsjes in plaats van met 

muziek. Daarom ging ook Margot uiteindelijk naar de kunstacademie. Ze werkt als grafisch 

vormgever en illustrator voor diverse toepassingen, maar heeft een speciale passie voor 

kinderboeken.  

 

 

https://www.monasokoot.com/paintings


 

Een boek over verwondering, groei en je wereld laten kleuren. Voor iedereen vanaf 

4 jaar. Een fijn cadeau voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

prijs € 14,95.  http://tinekelemmens.blogspot.com  https://www.margotsenden.nl 

 
Marcel Drummen, houtskoolportretten 

Vitrines eerste etage, Bosanemoon 

 

Gezichten van toen 

 

“Iemand vangen in lijnen en vlakken. Dat vind ik 

een uitdaging. Ik studeerde aan de kunstacademie 

Maastricht 4 jaar beeldhouwen tussen 1982 en 

1986. Tegenwoordig volg ik teken- en 

schildercursussen.  

 

Houtskool vind ik fijn materiaal om mee te werken. 

Het diepe zwart maakt indruk. Je kunt iemand 

natekenen en zijn karakter vangen. Ik vind 

inspiratie uit foto's en gewoon in mensen.  

Ik kom uit een kunstenaarsgezin. Toen ik 25 jaar 

oud was tekende ik heel anders dan nu. In een 

portret hebben veel dingen aandacht nodig. 

Houtskool is een natuurlijk materiaal. Kleuren 

kunnen prachtig zijn maar zwart/wit is rustiger.  

Tekenen heeft veel met kijken te maken. Ogen, 

neus, oren, mond in lijnen, gelegen in vlakken. Het driedimensionale vertalen naar het 

platte vlak. Ik begin met blanco papier. Schetslijnen als houvast. Een patroon van lijnen, 

vlakken en contouren mondt uit in een portret. Beginnen met een lijn, een vlek, laten 

uitgroeien tot een portret.  

Ik vind het fijn in Parc Imstenrade te kunnen exposeren.”  

 

Annie Colen, doeken 

Begane grond, Bosanemoon 

 

“Passie, kleur en emotie vormen voor mijn 

werk de belangrijkste inspiratiebronnen, 

waarbij natuurlijke elementen steeds 

terugkomen. Zowel figuratieve kleurrijke 

bloemenschilderijen van olieverf, als abstracte 

werken (acryl) afgeleid uit natuurlijke 

vormen, zijn mijn veelvuldig terugkomende 

thema’s. 

Succesvol heb ik de kunstacademie hogere & 

specialisatiegraad schilderkunst te 

Maasmechelen, België afgerond.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,   

     

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       
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