
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

5 augustus – 6 december  

Mennorode Hotel & Conferentiecentrum | Apeldoornseweg 185 | Elspeet | www.mennorode.nl 

 

Met kunstwerken van 

Ingrid Scholte  

Jaco van Toor 

Adam van Donk 

Jacky Zegers 

 



Ingrid Scholte snapte als kind al niet dat mensen iets 

anders uitstralen dan ze zeggen. Ze is op zoek gegaan naar 

een vorm om dat verschil tussen binnen- en buitenkant te 

doorgronden. Dit heeft ze gedaan als actrice en regisseur 

in het theater en later als trainer met non-verbale 

communicatie als hoofdthema. Schilderen en tekenen is 

voor haar de sterkste vorm gebleken. Haar hele leven heeft 

ze zich hierin het beste kunnen uiten. Als mensen zich 

onbespied wanen zie je hoe ze zich echt voelen en dat blijft 

een onuitputtelijke bron van inspiratie. 

 De beelden in haar hoofd vertaalt ze in haar schilderijen 

en tekeningen, waarbij olieverf, pastel en inkt haar 

favoriete materialen zijn. Het zijn bijna altijd mensen 

alleen, in stilte, in gedekte tinten.  

Ingrid schildert op een harde ondergrond, zodat ze kan schuren en met het paletmes kan werken. Laag over 

laag, net zolang tot het beeld klopt. Dat is een langdurig proces. Ze heeft twintig jaar les gehad van Berend 

Groen (landschapschilder te Zeyen) en ze volgde masterclasses aan de Wackersacademie (o.a. bij Sam 

Drukker). Na het overlijden van Berend (2003) hebben de oud-leerlingen een schildersgroep gevormd. 

Daarnaast werkt iedereen zelfstandig in eigen atelier. Ingrid exposeert regelmatig.  

 

Jaco van Toor is een enthousiaste natuurliefhebber die zijn 

foto’s een ‘uit de hand gelopen hobby’ noemt. Door gebruik 

te maken van goede kwalitatieve materialen, een goede 

voorbereiding en kennis van hetgeen hij op de foto wil zetten, 

komt hij tot zijn beelden. In sommige gevallen vergt dit heel 

veel geduld en zit hij soms urenlang in een tentje te wachten 

tot dat ene vogeltje op dat mooie plekje komt zitten. In andere 

gevallen maakt hij een heerlijke wandeling door het bos en 

maakt hij beelden van hetgeen hij op dat moment ziet. Tijdens 

de expositie laat Jaco van Toor, die in Voorthuizen woont, 

beelden zien van vogels, dieren en landschappen uit 

verschillende gebieden. Zo heeft hij bijvoorbeeld een eigen 

boshut mogen bouwen waar heel veel verschillende vogeltjes 

en de eekhoorn zich veelvuldig laten zien en in de omliggende 

polders komt hij vooral in de lente en zomer veel weidevogels 

tegen. Ook in- en rondom het water zijn prachtige dingen te 

zien. Daarbij is Jaco de laatste jaren ook bezig zichzelf te 

ontwikkelen in het creatieve fotograferen, waarbij hij ernaar 

streeft een foto als een schilderij te laten ogen. Met deze expositie hoopt Jaco van Toor de bezoekers van 

Mennorode even te laten genieten van onze prachtige natuur. De kleuren, de eenvoud en de veranderingen 

die we zien in de natuur zijn schitterend en zijn de moeite waard even bij stil te staan. Mocht u meer foto’s 

willen bekijken van Jaco, dan kunt u die bekijken op www.jacovantoor.nl. 

 

W: www.ingridscholte.nl 

E: ingridscholte@planet.nl 

T: 055 – 576 14 77 

W: www.jacovantoor.nl 

E: info@jacovantoor.nl 

T: 06 – 311 651 30 



Adam van Donk schrijft korte verhalen. Liefst niet langer 

dan tweemaal A4-formaat. De verhalen die hij op verzoek 

van kunstenaars bij hun schilderijen maakt, zijn maximaal 

eenmaal A4 formaat. Hij schrijft non-fictie en fictie. Zijn 

eerste boekje ‘Contrasten’ met de titel ‘Licht en donker’ 

hangt hier in Mennorode en is volledig non-fictie. Adam zet 

graag dromen om in werkelijkheid.  

 

Tijdens zijn carrière als wereldwijd bedrijfsadviseur op het 

gebied van informatica werd hij op zijn 47e NAH-patiënt 

(Niet Aangeboren Hersenletsel) en veranderde zijn wereld 

totaal en onverwacht. Nu in de 60, verwezenlijkt hij als 

voorleeskunstenaar en schrijver nieuwe dromen. Zijn 

boekje Contrasten en gelijknamige expositie zijn daar een 

voorbeeld van. Zijn samenwerking met kunstenaars heeft al tot een tweede boekje geleid. Hij werkt nu, in 

een project met schilder Menno Vos (die later dit jaar in New York exposeert), aan een nieuw boek. De mooie 

en leuke illustraties bij de verhalen uit ‘Licht en donker’ zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Bert Diks, 

die tevens galeriehouder van PS20 in Apeldoorn is. De geëxposeerde werken zijn niet te koop. Het boekje is 

op Mennorode verkrijgbaar voor € 13,-. 
 

Jacky Zegers is in 1999 begonnen met schilderen. Het begon 

als hobby naast haar beroep als wiskundedocente, maar in 2006 

is ze fulltime als kunstenares aan de slag gegaan. Ze maakt 

kleurrijke, abstracte maar wel herkenbare moderne kunst. Uit 

haar kunst blijkt duidelijk liefde voor dieren en felle kleuren. Ze 

haalt haar inspiratie overal vandaan, maar voornamelijk uit de 

natuur. Haar schilderijen en beelden zijn niet realistisch, meer 

abstract, maar wel herkenbaar. Zowel de afbeelding als het 

kleurgebruik is extreem. Haar manier van weergeven in 

combinatie met het kleurgebruik heeft een geheel eigen stijl die 

veel mensen aanspreekt.  

 

Haar beelden maakt ze van (milieuvriendelijke) kunsthars. Door 

veel te experimenteren ontdekt ze steeds meer mogelijkheden 

van dit product en dit vertaalt zich weer in nieuwe ideeën. Ze 

begint aan een beeld zonder schets maar ze heeft wel een idee 

in haar hoofd. Vaak ontstaat er tijdens het bouwen dan toch iets 

anders. Hoe meer ze bezig is met beelden maken, hoe meer ideeën ze krijgt. Jacky heeft meer ideeën dan 

dat ze kan uitwerken, aan inspiratie heeft ze dus geen gebrek. Haar beelden variëren in grootte van twintig 

cm tot meer dan twee meter. Als Jacky in de natuur rondkijkt om inspiratie op te doen komt ze vaak 

extremere dingen tegen. Bloemen of bepaalde dieren zoals vissen hebben soms zeer bijzondere vormen en 

kleuren. Hoe zij ook haar fantasie gebruikt, ze zal de natuur nooit kunnen overtreffen en dat is maar goed 

ook, want waar moet ze dan haar inspiratie vandaan halen? 

 

 

W: facebook.com/adamvandonk 

E: ap.vandonk@gmail.com 

T: 06 –  247 867 30 

W: www.jackyzegers.com 

E: info@jackyart.nl 

T: 06 – 111 387 15 



 

 

   

 

De expositie bij Mennorode is gratis 

toegankelijk.  

 

  
Het bezoeken van de expositie kan 

doordeweeks en in de regel ook op zaterdag en 

zondag. Voor de openingstijden in het 

weekend is het raadzaam van tevoren 

telefonisch te informeren bij de receptie van 

Mennorode: 0577 - 498 111.  

 

 

 

De geëxposeerde werken zijn te koop. Bij de 

receptie van Mennorode is een prijslijst te 

verkrijgen.  

 

 

Heeft u suggesties of wilt u zelf graag 

exposeren, neem dan contact op met de 

kunstcoördinator: Petra de Hoog - 

kunst@mennorode.nl. 
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