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DIEREN - Bezoekers van de ateliers Hartjes & 

Stötzer krijgen tijd en ruimte om te onthaas-

ten. Om te beleven en stilte te aanvaarden. 

Het ‘House of Dutch Arts en Crafts’ is een plek 

waar je even in een andere wereld bent. Je 

leert in een oogwenk anders kijken en dan zie 

je opeens veel meer.

Het ‘House of Dutch Arts en Crafts’ is een inspirerend 
en uitdagend huis! Je kunt er een uniek cadeau vin-
den als vakantieherinnering of een zomerworkshop 
volgen met het hele gezin.

Voor ondernemende vakantiegangers is er een speci-
aal workshopprogramma. Dit kan zijn op het gebied 
van:
•  Keramiek: vorm opbouwen met klei, kleuren met en-

gobe. 
•  Druktechniek: tekening  maken, ininkten en afdruk-

ken op speciaal drukpapier.
Of een combinatie van beide. 

In de ruime en professioneel ingerichte ateliers wordt 
in kleine groepen gewerkt. Door de individuele be-
geleiding van beide docenten zijn de cursussen en 
workshops geschikt voor beginners en gevorderden, 
voor volwassenen en kinderen. Alle benodigde mate-
rialen voor het maken van een eigen kunstwerk zijn 
aanwezig.

In deze lessen staat het doen centraal en het streven 
een eigen verhaal vorm te geven, waarbij John Hartjes 
en Andrea Stötzer begeleiden en helpen bij het reali-
seren ervan. Er is ruimte voor zowel mensen die onbe-
kend zijn met het vak als mensen die reeds ervaring 
hebben. In overleg kan een speciale les worden gege-
ven voor gezinnen, familie en vrienden. Een afspraak 
kan gemaakt worden  zowel ‘s avonds als overdag. 
In de atelierwinkel kun je kennismaken met alles 
wat in de ateliers ontstaat. Onderdeel daarvan is een 
unieke collectie textiel, waaronder eigen ontwerpen 
vertaald in zuiver linnen en wol. Geproduceerd met 
aandacht en respect voor mens en natuur. Aangebo-
den worden onder andere dekens, bedlinnen, sjaals, 
kimono’s, gordijnen, keuken- en badkamertextiel. Op 
inspirerende wijze zullen John en Andrea laten zien 
dat hun werk een schitterende basis kan vormen voor 
de meest bijzondere en persoonlijke cadeaus. Rustig 
rondkijken in de atelierwinkel kan geheel vrijblijvend. 
“Graag even een mailtje of telefoontje, zodat je niet 
voor een gesloten deur staat”, aldus Andrea.
Andrea en John wonen en werken sinds 1999 aan de 
Spoorstraat 20 in Dieren. Behalve hun passie voor de 
kunsten zijn beiden kunstenaar en docent. Zij volgden 
een vakopleiding aan de Hogeschool voor Beeldende 
Kunst in Arnhem en hebben meer dan 30 jaar ervaring 
en plezier in de uitvoering van hun vak. Zij zijn gedre-
ven mensen met een bijna grenzeloze creativiteit en 
inventiviteit.
“Stilstaan is geen optie: altijd zoeken ze naar nieuwe 
mogelijkheden, nieuwe ideeën. En het mooie is, dat 
je aangestoken wordt door hun verhalen en enthou-
siasme.”

Aarzelt u nog? Ga dan gewoon eens kijken aan de 
Spoorstraat 20. In de etalage van het pand is doorlo-
pend werk tentoongesteld. Op de website vindt men 
uitgebreide informatie over alle producten.

Een huis om te onthaasten   Uitgaan

“Als ik aan het werk ben is 
het alsof de tijd niet 

bestaat”, zegt Andrea

House of Dutch Arts and Crafts
www.dutchartsandcrafts.com
John Hartjes & Andrea Stötzer

Spoorstraat 20 - Dieren    
Tel. 0313-415044  

john@dutchartsandcrafts.com       
andrea@dutchartsandcrafts.com

DIEREN - De oude Oranjerie in het Carolina-

park in Dieren heeft dankzij de inspanningen 

en giften van velen een metamorfose onder-

gaan. Het gebouw biedt nu ruimte aan De 

Oranjerie Petit Café, een initiatief van Siza. 

Een heel gewoon, maar toch speciaal horecabedrijf. In 
het bedrijf werken mensen met een arbeidshandicap. 
Zij worden in de Oranjerie begeleid door professione-
le horecamedewerkers. Het bedrijf ademt een mooie, 
basic sfeer uit. Stoere materialen en warme verfkleu-
ren versterken deze uitstraling. Een bedrijf waar u lek-
kere, eerlijke producten op de menukaart vindt. Ook 
voor een uitstekend kopje koffie en een heerlijk stuk 
ambachtelijk gemaakte taart bent u bij De Oranje-
rie aan het juiste adres! De Oranjerie is geopend van 
woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur. 
U kunt ook uw vergadering, familiereünie of kinder-
feestje in overleg met ons plannen. 
Dit geheel vernieuwde café heeft een ruimte speciaal 
voor kinderfeestjes. Het mooie van de Oranjerie is dat 
het midden in het Carolinapark ligt, zodat de kinderen 
er heerlijk kunnen spelen. Feestmaatjes organiseert 
hier kinderfeestjes op maat. “Je hebt de keuze uit de 
verschillende pakketten, te vinden bij de kinderfeest-
jes binnenhuis. Wij begeleiden het feest van ongeveer 
2½ uur. De activiteiten tijdens de themafeestjes zijn 
heel gevarieerd. Het aanbod kan bestaan uit actieve 
en rustige binnen- en buitenspelen, een speurtocht, 
creatieve activiteiten en drama-activiteiten. We kun-
nen het feest precies zo samenstellen naar de wensen 
van de jarige. Wij zijn echt heel blij met deze prachtige 
locatie, aangezien we samen met de stichting Vrien-
den van de Oranjerie al jaren actief bezig zijn geweest 
geld bij elkaar te krijgen om De Oranjerie volledig in 
stijl te kunnen renoveren.  En we mogen vol trots zeg-
gen dat dit meer dan uitstekend gelukt is”, aldus een 
woordvoerder. Kijk voor meer informatie op: www.
oranjeriepetitcafe.nl                       
Bezoekadres: Hogestraat 9a in Dieren, telefoon 0313-
450239. E-mail: info@oranjeriepetitcafe.nl

Oranjerie in Dieren 
sfeervolle locatie 


