


Fotografie:
Jos Schuurman-Schuiling, afbeeldingen voor- en achterkant brochure en van projekt Jakobĳn. www.fps.nl
Sĳtze Veldman, projekt Jakobĳn afbeelding Maria Madelon met lange stokkwast.



Maria Madelon van Velthoven (Geldrop, 1967)

Maria Madelon van Velthoven is altĳd gefascineerd geweest door het licht in de
Nederlandse schilderkunst.
In een treinreis naar Noord Groningen ervaarde ze hoe het licht steeds helderder werd en wist dat
daar haar plek was om te schilderen.

Op het Groninger platteland werd via de groninger kerken duidelĳk voor haar dat architectuur, in
Stilte, het verhaal vertelt over heden en verleden.

Vanwege haar passie voor gebouwen, mens en geschiedeinis bezocht zĳ steden en kerken. Door
beleving kun je de ziel te pakken krĳgen van een plek.

Zĳ reist naar het licht en toont de ziel van een plek in architectuur en kleur.

In deze brochure een kleine greep uit de werken die de afgelopen jaren verkocht zĳn.



Eindhoven

Opdracht gekregen door gemeente Eindhoven, Ministerie van Economische zaken, Provincie Noord
Brabant, Kvk Brabant, VDL groep, Royal Philips, AKD Prinsen van Wĳmen, Price Water House
Coopers voor het project, de ontwikkeling en verbouwing van de Constant Rebeque Kazerne.

16 luik
Afmeting 16 x 70 x 40 cm



Met burgemeester Dhr. Rob van Gĳzel tĳdens de overhandiging van de kunstwerken.







Groningen

Opdracht van de gemeente Groningen voor cadeau aan Dhr. Jacques Wallage bĳ zĳn afscheid als
burgemeester.

Om privacy overwegingen is het bureau onherkenbaar gemaakt.

Afmeting 110 x 50 cm





Sinner Bikes
Relatiegeschenk

Afmeting 130 x 70 cm





Blauwe Stad

Martinitoren, Olle Grieze
Opdracht

Icoon van Groningen

Afmeting 160 x 70 cm





Eelde

Schuurhuis,
Opdracht Aat Vos Architecten

Afmeting: 110 x 30 cm





Leens

Oude pastorie/Steenhuis
Opdracht

Stilstaande film door de tĳd, van buiten naar binnen en weer naar buiten.
Van het heden naar het verleden.

2 luik
Afmeting 2 x 160 x 40 cm





Delfzĳl

Opdracht Groningen Seaports directeur Harm Post

Totaal zicht op de haven van Delfzĳl. Het gebouw van Groningen Seaports (ontwerp
architectenbureau de Zwarte Hond) in zĳn geheel zichtbaar als weerspiegeling in het water.
Je ziet de haven bĳ de kolen centrale, het wad en de overkant, waar de Duitse windmolens staan.
Vervolgens vaar je in gedachten de Eems op.

Afmeting 200 x 60 cm





Groningen

Titel: “Wrĳving geeft glans”

Opdracht CAB, directeur Jan Dirk Gardenier
Interieur van het kantoor aan het Martinikerkhof.
Stilstaande film van buiten naar binnen door 3 vertrekken en weer naar buiten.

9 luik
Afmeting 9 x 40 x 33,33 cm





Collectie Rabobank

Opdracht Rabobank
Borg Nienoord en het koetshuis.

Titel: “Genesis”

Afmeting 220 x 80 cm





Groningen

Titel: “Hemel, Aarde en Wonderen”

Eerste prĳs aankoop kunstwerk
Martini Ziekenhuis, raad van bestuur 2011

Onthulling kunstwerk met Hans Feenstra, voorzitter raad van bestuur Martini Ziekenhuis, Groningen





Nĳmegen

Involve B.V.
Opdracht
Schilderĳ hangt in het hoofdkantoor waarvan 425 reproducties gemaakt zĳn voor klanten.
Titel: “Kansen, Vrĳheid, Passie, Verbinding

Naar aanleiding daarvan is er een video gemaakt met Professor Dr. Jan Smeitink van Radboud
Universiteit Nĳmegen, met als thema “Kunst en Wetenschap”

4 luik
Afmeting origineel 4 x 30 x 30 cm





In gesprek met Professor Dr. Jan Smeitink en de directie van Involve B.V.





Berlĳn

Expositie DAD gallery “Connect and let go”
Ik ben een jaar in Berlĳn geweest en heb schilderĳen gemaakt geinspireerd door
objecten in Oost en West Berlĳn.

Geopend door schrĳfster / journalist Marjolein Uitzinger, aanwezig o.a. Boris Dittrich en de Neder-
landse ambassade.





Berlĳn

Fernsehturm / Funkturm

Oost en West

Afmeting 190 x 80 cm





Opdracht

Levensverhaal van een familie verteld via een stilstaande film van interieur en exterieur van
hun huis.

3 luik
Afmeting 2 x 35 x 80 cm, 1 x 35 x 170 cm





Eelde

Opdrachtgever bestuurslid Vliegveld Hoogeveen
Stinson Sentenial L5

Afmeting 110 x 45 cm





Groningen

Opdracht Gemeente Groningen, Aas Architecten, MWPO en VVE de Jakobĳn

Met input van de bewoners de geschiedenis van de plek verbeeld in de centrale hal van het
appartementencomplex. Deze is getransformeerd van kale steriele hal naar een levendig
dorpsplein vol kleur.









Groninger huizen, gevels en stadsgezichten



Groningen
Nieuwe Boteringestraat



Groningen
Nieuwe Kĳk in t Jatstraat



Groningen
Forum, Martinikerk zĳde Popkenstraat



Groningen
Peperstraat



Maria Madelon van Velthoven
info @mariamadelon.nl
www.mariamadelon.nl
+31 06 54750288

In Opdracht

In opdracht maak ik een unieke levensherinnering van een plek, handgeschilderd op canvas.

Wilt u meer weten hierover neem gerust contact met me op.



Groningen, projekt Jakobĳn
Martinikerk


