




Wij heten U van harte welkom op deze 16 e editie van de Kunstroute Drechterland én op de Kunstmarkt in 

Hoogkarspel. Na een geweldig 15-jarig jubileum van de Kunstroute Drechterland in 2018, maakt dit jaar op 

zaterdag 15 juni een Kunstmarkt in Hoogkarspel onderdeel uit van de Kunstroute. Deze Kunstmarkt die 

plaatsvindt op het plein naast het Gemeentehuis is geïnitieerd door Het Streekpunt in Hoogkarspel in het 

kader van het 700 jarig bestaan van deze plaats. 

 

In dit boekje vindt u de deelnemers en sponsors van de Kunstroute Drechteland op 15 en 16 juni  en de acti-

viteiten die plaatsvinden op zaterdag 15 juni in Hoogkarspel bij en rond de Kunstmarkt. Nieuw dit jaar is dat 

we voor het eerst een interactieve fiets– of autoroute hebben gemaakt. U kunt uw eigen route thuis achter 

uw computer of laptop uitstippelen op onze website www.kunstroutedrechterland.nl/routekaart-2/, of de 

kaart onderweg op uw telefoon of tablet raadplegen langs de adressen van de exposanten, de Kunstmarkt en 

horecagelegenheden. 

 

Wij hebben dit jaar weer 41 enthousiaste deelnemende exposanten die zijn verspreid over 22 adressen bin-

nen de gemeente Drechterland. Zij tonen u graag en met trots hun werk. Dit jaar hebben we ervoor gekozen 

om de Kunstrouteboekjes niet huis aan huis te verspreiden. Zij liggen nu bij de deelnemende kunstenaars in 

hun expositieruimte en in de diverse bibliotheken. Daarnaast is het boekje digitaal te raadplegen op onze 

website in het menu onder “Kunstroute en Kunstmarkt”. 

 

We hebben ook weer veel steun gekregen van veel sponsoren. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de 

Kunstroute op deze manier te organiseren. Wij willen ze hierbij heel hartelijk danken. Wij hopen dat u ook dit 

jaar weer komt genieten van al dat moois dat er te zien is op de adressen in dit boekje, herkenbaar aan de 

gele Kunstroute-vlag. 

De Kunstroute Drechterland 2019 dit jaar samen met 

een Kunstmarkt in Hoogkarspel!! 

Het bestuur van de Kunstroute Drechterland: 

Marjan Westplat, Marian Groen, Piet Ligthart, 

Loes Zorge en Gertrud Wijnker. 
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Tekeningen op papier, op stenen of op een mooi stuk schors. De ene 

keer gaat het over gesprekken en ontmoetingen, de andere keer over 

luchtiger dingen zoals dansende vrouwen. 

Naast vrije tekeningen werk ik ook in opdracht en kan heel persoonlijke 

dingen maken, die echt bij iemand passen. 

Pauline van Dort 
Streekweg 220, Hoogkarspel 

Paulinevandort@quicknet.nl    

www.paulinevandort.nl 

Van  14.30—15.00 uur 

Signeren van het door mij 

geïllustreerde kinderboek 

De Stenenspringer 
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Ik kom uit Kanagawa in Japan. Sinds 2015 woon ik in West-Friesland . Ik 

heb  keramiek en tekenen gestudeerd op de Kunstacademie in Japan 

(2008-2011). Ik maakte illustraties voor het origami kinderboek 

“Wonderful Star” en het Japanse magazine “mooi-mooi”. Ik ben heel 

blij dat ik dit jaar ook met de Kunstroute Drechterland mee kan doen. 

Nu exposeer ik ook in mijn omgeving. 

Ayaka Ono 
Streekweg 220, Hoogkarspel 

ayaka_yoppy@icloud.com 

  

Mijn project dit jaar is ¨Schilderen met acryl op gebruikte koffiebonen 

zakken van jute¨ De mooie opdrukken op de jutezakken zijn mijn inspi-

ratiebron en ik vertaal die in land -specifieke elementen. Hierbij laat ik 

kleur, licht en gelaagdheid een grote rol spelen. Vooral kleur is in ieder 

doek een belangrijk element. 

Leo Besseling 
Dahliastraat 100, Hoogkarspel 

leo.besseling@gmail.com 

Website: www.besselingnet.nl 

Al heel lang is tekenen/schilderen een aangename hobby voor mij. Ik 

mag  graag schilderijen maken met warme kleuren waarbij ik vaak expe-

rimenteer om de kleuren goed in elkaar over te laten lopen. Ik hoop dat 

mijn schilderijen ook bij het publiek een warm gevoel achter laten. 

Joop Hof 
Majoraan 39, Hoogkarspel 

joopeninahof@kpnmail.nl 

mailto:paulinevandort@quicknet.nl




Creatief bezig zijn met mijn handen is altijd heel belangrijk voor me 

geweest. Sinds 1999 doe ik dat vooral met klei . Sinds 2000 krijg ik o.a. 

les van Reinier den Adel bij de Blauwe Schuit in Hoorn. Naast het wer-

ken met klei maak ik tevens sieraden van gefused glas. Op mijn website 

vindt u daarvan diverse voorbeelden. 

Jeltje de Jong 
t Roems 7, Hoogkarspel 
jeltje@attelje.nl 
www.attelje.nl 

4 

5 

5 

5 

Sinds 13 jaar beeldhouw ik met plezier. Het eerste jaar heb ik les gehad 

van Joke Schaap en vervolgens heb ik me aangesloten bij de beeld-

houwgroep Middenmeer. Na de verhuizing in 2017 is deze groep verder 

gegaan onder de naam “BeeldHouwedik”. 

Greet Molenaar 
Oudijk 12, Wewstwoud 
gmolenaar@ziggo.nl 

In 2002 ben ik begonnen met beeldhouwen onder leiding van Joke 

Schaap. Al 11 Jaar werk ik zelfstandig met diverse steensoorten in een 

collectief “BeeldHouwedik”. Samen hebben we meerdere keren geëx-

poseerd. 

Ank Luken 

Oudijk 12, Westwoud 
ank.luken@gmail.com 

Beeldhouwen is voor mij ontspanning door inspanning. De beelden die 

ik maak zijn veelal abstract en ontstaan door wat het stuk steen aan-

geeft. Soms werk ik met een kleimodel of laat ik mij inspireren door de 

natuur. 

Grace Bangma 

Oudijk 12, Westwoud 
g.bangma@gmail.com 

http://www.attelje.nl




Sinds een jaar of 10 maak ik stenen beelden in een collectief van 10 

zeer gedreven beeldhouwsters met een atelier in Westwoud. Het liefst 

maak ik figuratieve beelden en in de natuur vind ik mijn inspiratie. Uit 

het harde stenen materiaal de vorm krijgen die je voor ogen hebt is 

geweldig om te doen. 

Inez Vermolen 
Oudijk 12,  Westwoud 

inezvermolen@gmail.com. 
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Al heel lang ben ik creatief bezig; vele workshops en cursussen gedaan. 

Een aantal jaren keramiek lessen gevolgd  totdat ik een workshop spek-

steen bewerken had gedaan. Dat vond ik zo mooi om te doen, samen 

één worden met je steen. Ik ben nu bezig met keramiek maar ik expo-

seer met de beeldhouwgroep “Beeldouwedik” met stenen beelden. 

Jeannet Konst 
Oudijk 12, Westwoud 

jm.konst@hotmail.com 

Beeldhouwen is ruim twintig jaar mijn passie. Samen met negen vrou-

wen vormen wij het beeldhouwcollectief ‘Beeldhouwedik’. Mijn grote 

doel is om een kleurrijke steen uit de aarde een ambachtelijke vorm te 

geven waarna een object ontstaat dat door samenvoeging van deze 

elementen mij een kort moment van verwondering kan brengen.   

Marie José Karsten 
Oudijk 12, Westwoud 

m.j.karsten@live.nl 

Ruim 20 jaar werk ik al in steen en nu alweer 2 jaar met onze groep in 

Westwoud. Heel onbevangen ben ik begonnen met het bewerken van 

steen. De voldoening die ik beleef om uit steen iets te creëren is gewel-

dig. Op dit moment werk ik bij de beeldhouwgroep in Westwoud. 

Martha Verbruggen  
Oudijk 12, Westwoud 

marthaverbruggen@hotmail.com 





Eigenlijk ben ik al bezig met kunst sinds ik een jaar of 10 was. Tekenen, 

etsen van alles gedaan. Op latere leeftijd ook een opleiding voor edel-

smid gevolgd op de Postjesweg in Amsterdam en examen  gedaan in 

Schoonhoven. Wat schilderen betreft ben ik een autodidact. 

Marianne Knip-Corver 
Oosterblokker 57A, Oosterblokker 

m.corver@kpnplanet.nl 
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Een leven zonder creativiteit kan ik me niet voorstellen, het is dan ook 

de leidraad van mijn leven .Ik probeer met mijn werk een stukje te laten 

zien van mijn gevoelens en gedachten. Op een creatieve wijze met 

diverse materialen en concepten maak ik gebruik van mijn intuïtie en 

kennis, opgedaan door ervaring en diverse opleidingen. 

Fredie Schenk 
Dorpsweg 126, Schellinkhout 

info@fkskeramiek 

www.fkskeramiek.nl 

Ik ontwerp en vervaardig op traditionele wijze onafhankelijk kunstzinnig 

steengoed. Mijn werken zijn ambachtelijk. Ik maak de persoonlijke 

dialoog tussen keramist, klei en glazuur zichtbaar. De combinatie van 

ontwerp, vorming en afwerking worden zo meer dan de som der delen. 

Daniël Bende 
Dorpsweg 126,  Schellinkhout 

daniel@dfb-keramiek.nl 

www.dfb-keramiek.nl 

Ik werkt graag met verschillende technieken, veelal in acryl. Ik houd van 

overvloedig materiaalgebruik. Mijn werk kenmerkt zich door geometri-

sche vormen en figuren of patronen uitgewerkt in helder kleurgebruik. 

Ontdek de vogels die ik realistisch weergeef in een surrealistische we-

reld. 

Sigrid Verbruggen  
Dorpsweg 126,  Schellinkhout 

sigrid@lichtstreken.nl 

www.lichtstreken.nl 

http://www.fkskeramiek.nl
http://www.dfb-keramiek.nl
http://www.lichtstreken.nl




De Bamboetuin van Eelko Bootsman is een prachtige natuurplek in 

Schellinkhout. Fijn om in rond te dwalen en te genieten van de schoon-

heid en de rust. De meerwaarde die deze tuin sinds kort ondergaat is 

dat er een symbiose met kunst en natuur ontstaat. In de tuin zijn kunst-

werken van diverse kunstenaars te vinden. 

De Bamboetuin 
Dorpsweg 125, Schellinkhout 

Informatie over exposeren in de Bamboetuin: 

info@fkskeramiek.nl 
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Mijn werk kun je herkennen aan het realisme en de hoeveelheid aan 

kleuren. De kleuren zijn voornamelijk te zien in de olieverf schilderijen 

want daarin heb ik mij gespecialiseerd om bloemen te schilderen. Heel 

soms kunnen er in mijn grafiet tekeningen ook speciale items gekleurd 

zijn. Vorig jaar heb ik een workshop hyper realistisch tekenen met 

houtskool en grafiet gevolgd. 

Mandy Hogervorst  
Jongeweer 14, Wijdenes 

hogervorstmandy@gmail.com 

www.mandyhogervorst.nl 

Mijn werk valt onder de stroming Magisch Realistisch en is gebaseerd 

op de fijnschilder techniek. Ik schilder al minstens 35 jaar, maar ben 

niet heel productief. Ik wil graag oud en nieuw werk laten zien, dat alle 

met grote tussenpozen is gemaakt. 

Henk Rutting  
Jongeweer 26 Wijdenes 

amrutting@gmail.com 

Als ik aan een beeld begin weet ik vaak niet waar het zal eindigen.  

Met andere woorden : ik ga intuïtief te werk. Het resultaat is door- 

gaans een beeld met een organisch karakter. Ik kies mijn stenen op  

het gevoel, om hun kleur, uitstraling en/of structuur.  

Nora van den Berg 
Jongeweer 26, Wijdenes 

nora.vd.berg@hotmail.com 

mailto:hogervorstmandy@gmail.com
http://www.mandyhogervorst.nl




Al lange tijd ben ik bezig met keramiek. Ik heb inmiddels verschillende 

cursussen doorlopen o.a. het draaien bij Klaas de Boer en beelden ma-

ken bij Reinier de Adel en Nel Rood. Het liefst werk ik figuratief, mensen 

groot en klein. 

Nienke Bregman 
‘ t Wuiver 2B, Wijdenes 

nienkebregman@ziggo.nl 
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Sinds 1996 ben ik bezig met klei, eerst in het atelier van Tony Gerlach 

met het gieten van beelden in beton. Toen Tony naar Polen vertrok ben 

ik al vrij snel zelfstandig beeldjes gaan maken in was en in klei. Onder-

tussen heb ik mijn eigen atelier met 2 ovens waar ik naast beelden ook 

handgevormde vazen en potten maak. 

Jettie van der Zwet 
‘t Wuiver 2B, Wijdenes 

jettie@zwet.com 

Ik  heb 22 jaar aan de Zuiderdijk in Venhuizen gewoond, waar ik mijn 

inspiratie haalde uit de vele vogels die onze tuin bevolkten of die langs 

vlogen boven het IJsselmeer. Nu ik in de stad woon,  blijven vogels een 

favoriet onderwerp. Ik streef er niet naar ze zo natuurlijk mogelijk na te 

maken, maar de vormen zijn wel de basis van mijn werk. 

Marjan Westplat 
Oosterleek 39, Oosterleek 

marjan@marjanwestplat.nl 

www.marjanwestplat.nl 

Ik heb een opleiding aan de academie [IKO] in Hoogstraten [België] 

gevolgd. Verder deed ik cursussen raku, naked raku en pittfire. 

Ik maak objecten van keramiek en heb o.a een collectie scheepswrak-

ken en boten gemaakt. Ook schalen en verdere objecten. 

Maria Kloet-de Jonge  
Zuiderdijk 33, Oosterleek 

wimkloet@hetnet.nl 

 wimkloet@hetnet.nl 

http://www.marjanwestplat.nl




Smartphone of tablet mee?  

De interactieve kaart is te zien op: 

www.kunstroutedrechterland.nl/route-2/ 

Google Maps gebruiken 

Ga op uw telefoon  of  

tablet  in uw browser naar   

www.kunstroutedrechterland.nl  

en kies in het menu Routekaart.  

Pas de kaartgrootte met uw vingers aan.  

Druk op een nummer om te zien wie  

er exposeert of exposeren op dit adres.  

Druk in het pop-up venster op het pijltje. U ziet dan “Openen met Google Maps”. Klik op Open.  

In Google Maps verschijnt uw route en de tijd die het u kost om er te komen (selecteer auto of 

fiets). Ga terug naar de Kunstroutekaart voor het volgende adres. 

Op uw computer of laptop kunt u een route samenstellen door een nieuwe laag (in het linker-

scherm ) toe te voegen en daar de plaatsen in de door u gewenste  volgorde aan te geven. 





Bij beeldend kunstenaar Tony Gerlach heb ik mijn eerste lessen ge-

volgd. Uiteindelijk heb ik mij met name toegelegd op het maken van 

betonnen beelden voor in de tuin en het werken met keramiek.  Ik ben 

autodidact. Het bezig zijn met klei is een niet meer weg te denken deel 

van mijn leven. Achter mijn huis heb ik een eigen grote atelierruimte.  

Gertrud Wijnker  
Elbaweg 26, Hem 

gertrudwijnker@hotmail.com 

www.gertrudwijnker.nl 
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De tuin met bloemen, maar ook de tulpenvelden in Anna-Paulowna 

geven mij veel inspiratie en zijn voor mij een geliefd onderwerp om te 

schilderen. Van de tulpen maak ik foto’s en dan weet ik door het licht of 

de vorm hoe ik ze ga schilderen. Dan probeer ik de tulp of de tulpen in 

al hun kleurschakeringen op het doek te brengen 

Ans de Kok  
Hemmerbuurt 128, Hem 

am.dekok@quicknet.nl 

 

Na mijn opleiding aan de Wackers Kunstacademie in Amsterdam ging 

mijn werk voornamelijk over ruimtes en ritmes. Stoere schilderijen: 

architectuur, maar ook landschappen, familie en gezin, spelen een 

grote rol. Kenmerkend voor mijn werk is dat het een bepaalde rust 

uitstraalt. 

Noortje Peerdeman 
Hemmerbuurt 165 , Hem 

noortjep@gmail.com 

www.noortjepeerdeman.com 

Laatst in een boek kwam ik dit tegen: “Always dabbling in something..” 

Dat ben ik, dacht ik, en dat doe ik met sieraden. Ik rijg niet, ik maak 

verhalen… en daarvoor gebruik ik stenen, glas, zilver, goud, koper, leer 

en nog veel meer. Ik kan niet bij één techniek stil blijven staan. Dan 

wordt het te saai.  

Ksenia Hoff 

Hemmerbuurt 165, Hem 

kseniahoff@gmail.com 

ww.etsy.com/nl/search?q=ksenia+hoff 

http://www.noortjepeerdeman.com




Ik laat  beeldhouwwerk  zien in Belgisch hardsteen. Ik maak realistische 

werken, waarin een verhaal verscholen zit. En soms zit er een tekst bij 

gehakt. 

Jan Vreeker  
De Hout 47, Hem 
info@begraafplaatsservice.nl  
www.vreekerbv.nl 
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Vanaf mijn kleutertijd heb ik altijd veel getekend en gekleurd met kleur-

potlood. In 2004 ben ik gaan schilderen met acryl. Een aantal jaren later 

met olieverf, wat ik het fijnste vind. Portretten van mensen en dieren 

vind ik het leukst. Ook wel landschappen. Zelden abstract. 

Mieke Jonker 
Kerkweg 89,  Venhuizen 
miekejonker@live.nl 

Ik heb me naast mijn werk in het basisonderwijs altijd beziggehouden 

met creatieve zaken zoals keramiek, etsen, brons. Ik vind het boeiend 

om uit een ruwe steen een beeld te maken. Ik ben op beeldhouwles 

gegaan bij Joop Hollanders bij de “Blauwe Schuit”. Sinds januari 2011 

ben ik lid van het beeldhouwcollectief “De Steenvrouwe”. 

Ellen Zwinkels  
Kerkweg 43, Venhuizen :  
ellenzwinkels@quicknet.nl 
www.desteenvrouwe.nl 

Ik beeldhouw al 20 jaar en al die tijd volgde ik beeldhouwlessen bij 

verschillende beeldhouwers, maar de langste tijd toch wel bij Joop 

Hollanders van de Blauwe Schuit in Hoorn. Verder ben ik vanaf de start 

actief bij het beeldhouwcollectief de Steenvrouwe. Ik werk in verschil-

lende steensoorten zoals albast , serpentijn, Braziliaans speksteen, 

kalksteen en marmer. 

Elsbeth Luinge 
Kerkweg 43, Venhuizen 
ene.post@hetnet.nl 
www.desteenvrouwe.nl 

Alleen op zondag! 

http://www.desteenvrouwe.nl




Het beeldhouwen in steen is telkens weer een uitdaging.  Het zoeken 

naar de vorm tijdens het beeldhouwen fascineert mij, vooral bij ab-

stracte vormen. Ideeën ontstaan door de kleur en vorm van de steen. 

Aan de hand van de steen bepaal ik welk ontwerp de voorkeur heeft: 

abstract/gestileerd of figuratief. 

Loes Zorge 
Kerkweg 35, Venhuizen 

lzorge@ziggo.nl 

www.desteenvrouwe.nl 
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In 1998 ben ik op les gegaan bij een kunstenaar in Opperdoes en in 
1999 ben ik lid geworden van De Steenvrouwe. Beeldhouwen is voor 
mij spannend en ontspannend. In alle soorten steen werk ik, zoals spek-
steen, albast, serpentijn en marmer. 

Ans Noordermeer 
Kerkweg 35,  Venhuizen 

mic.noordermeer@quicknet.nl  

www.desteenvrouwe.nl 

Het is voor mij heerlijk om me te verliezen in het lijnen- en vlakkenspel 

bij het maken van een beeld: soms gaat dat gepaard met strijd, soms 

gaat het vanzelf. Ik werk voornamelijk abstract. Ik houd van groot werk, 

maar ook kleine beeldjes hebben mijn liefde. Deze maak ik voorname-

lijk tijdens vakantie op een verlaten strand. 

Gerda Koopman 
Kerkweg 35, Venhuizen 

gerda1959.gk@gmail.com  

www.desteenvrouwe.nl 

In 2003 ben ik begonnen met beeldhouwen. Ik heb een aantal work-

shops gevolgd bij beeldhouwster Annet Wood. De natuur en dan met 

name de vogels inspireren mij. Meestal werk ik figuratief, soms gesti-

leerd maar ook wel abstract. Voor mij is beeldhouwen een hobby waar-

in ik alle sores vergeet; het is een heerlijke ontspanning. 

Hans Smink 
Kerkweg 35, Venhuizen 

vogelvrij3@gmail.com 

www.ateliervogelvrij.nl/www.desteenvrouwe.nl 

http://www.desteenvrouwe.nl
http://www.desteenvrouwe.nl
http://www.desteenvrouwe.nl
http://www.ateliervogelvrij.nl
http://Website:%20www.desteenvrouwe.nl


 



Ik ben begonnen met een workshop keramiek. Vervolgens heb ik 3 jaar 

een cursus beeldhouwen gevolgd. In 2014 ben ik bij De Steenvrouwe 

gekomen. Ik maak abstracte beelden, maar ook mens- en dier figuren. 

In het begin liet ik mij leiden door de steen. Nu maak ik eerst een ont-

werp van klei en zoek bij het ontwerp een steen. 

Margreet Bulkmans 
Kerkweg 35, Venhuizen  

bulkmans.dekker@gmail.com 

www.desteenvrouwe.nl 
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Sinds 1-1-2017 ben ik lid van de Steenvrouwe. Dit heeft te maken met 

mijn fascinatie om stenen te bewerken. Dit doe ik vanuit de behoefte 

om een onbewerkt stuk steen te modelleren naar een ontwerp dat mij 

voor ogen staat. Soms geeft de vorm van de steen al een duiding daar-

voor en soms is een schetsontwerp in klei het uitgangspunt. 

Marian Groen 
Kerkweg 35, Venhuizen 

mariajozephinagroen@gmail.com  

www.desteenvrouwe.nl 

Het beeldhouwen heb ik in 2005 ontdekt en het heeft mij sinds die tijd 

niet meer losgelaten. Ik volgde lessen in de Blauwe Schuit in Hoorn van 

2007 tot 2014. Werken doe ik meestal in speksteen, albast en serpen-

tijn, in stilistische en abstracte vormen. Het leukste is als tijdens het 

proces van het hakken een beeld ontstaat dat mijzelf ook verrast. 

Marian van Schagen 
Kerkweg 35, Venhuizen 

m.holterman@planet.nl 

www.desteenvrouwe.nl 

Ook dit jaar doe ik weer mee met de Kunstroute Drechterland. Ik heb 

dit jaar nieuw werk gemaakt in brons en steen en nieuwe schilderijen. 

Voor de basisschool ‘t Padland heb ik een mozaïek gemaakt van het 

logo, voor het Thomashuis een mozaïek op de schoorsteen en voor 

kinderopvang de Poppenpaal een beeldhouwwerk van 10 kinderen. 

Tineke Meester 
De Buurt 27, Venhuizen 

janmeester-t@telfort.nl 

http://www.desteenvrouwe.nl
http://www.desteenvrouwe.nl
http://www.desteenvrouwe.nl




Al vroeg in mijn leven ben ik in aanraking gekomen met verschillende 

kunstvormen. Mijn familie had een kunstgalerie in het zuiden van het 

land. Toch ben ik mijn beroepsbestaan begonnen als leerkracht SO en 

had een akte tekenen. Bij kunstenaars heb ik lessen gevolgd in verschil-

lende kunstuitingen. Als inspiratiebron maak ik dankbaar gebruik van de 

schoonheid van het Markermeer en de mooie natuur. 

Ingrid Olij 
Oostergouw 1B, Venhuizen 

griddings@gmail.com 
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Fototentoonstelling 
Streekweg 220, Hoogkarspel 

 

In Het Streekpunt zijn er foto’s te zien van Gerard Eilander, Fred  

Homan, Gerrit Slagter en  Peter Waterman.  De tentoongestelde foto’s 

worden iedere zes weken gewisseld voor nieuwe. 

Streekpunt 

Bibliotheek Schilderijen 
Streekweg 220, Hoogkarspel 

info@de blauweschuit.nl 

www.deblauweschuit.nl 

In de bibliotheek wordt op dit moment een tentoonstelling gehouden 

met werk van cursisten van De Blauwe Schuit. Het gaat hier om werk 

dat gemaakt is bij de cursus “Acryl en gemengde technieken”. 



 
 

REIGERSPASSAGE 
 

Het winkelhart van Hoogkarspel 



Markt Eclusa Workshops 

0628 656 730 

info@esclusa.nl 

www.esclusa.nl 

Uniek Mozaïek bij Esclusa in Nibbixwoud. Liesbeth Schut maakt prachti-

ge mozaïeken. Eigen werk, maar ook vooral mozaïek en decoupage 

workshops voor iedereen en elke gelegenheid. 

 

Altijd iets UNIEKS. 

Kunst begint waar nabootsen eindigt. 

Werk wordt laag voor laag opgebouwd. 

 

Marry Veldman 
info@atelier-het-kleurenrijk.nu 

www.atelier-het-kleurenrijk.nu  

Schilderen langs de kust van Noord-Holland. 

Aquarel panelen zijn in de natuur (plein air) geschilderd. 

Impressies. Het materiaal is mdf paneel en na het schilderen afgelakt en 

voorzien van een eenvoudig lijstje. 

Jelle van Wier 
Regelhaalder 90, 1749KK Warmerhuizen  

0226 391 187 

wier01@planet.nl 
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Koffie met Kunst 

Kijk met andere ogen naar kunst: Welke symboliek kunt u ontdekken? Hoe kijkt u 

ernaar als u meer weet over de context waarin het werk gemaakt is? Hoe kunt u 

een kunststroming ‘lezen’? Bibliotheek Hoogkarspel organiseert twee keer per jaar 

de reeks Koffie met Kunst in samenwerking met kunsthistorica Juliette Verhofstad 

van de Blauwe Schuit.  

Start volgende reeks: maandag 2 september in de bibliotheek 

www.westfriesebibliotheken.nl 



Mijn hobby is het maken van bronzen beelden. Vanaf 2002 heb ik diver-

se cursussen gevolgd bij Frans Arts in het creatief centrum "de Blauwe 

Schuit" te Hoorn . Sinds 2006 werk ik hobbymatig in mijn eigen atelier.  

Ik heb een aantal beelden in opdracht gemaakt. Mijn bronzen beelden 

zijn figuratief. Het liefst maak ik originele, unieke beelden. 

Marion Landheer 
0229 248 609 / 0612 583 567 

marionlandheer@hotmail.com 

www.kunstinbrons.nl 

Ik schilder al tientallen jaren bij schilderskring Bessie in Lutjebroek. 

Hoofdzakelijk in olieverf, maar ook in pastel en aquarel. Ik ben een 

realist, schilder dus heel herkenbaar, en maak ook veel portretten in 

opdracht. Tevens heb ik een lijstenmakerij aan huis. Geïnteresseerden 

kunnen telefonisch (0228 563 669) een afspraak maken. 

Kees Mol 
Koriander 1, 1616 TD Hoogkarspel 

0228 563 669 / 0653 234 075 

cbj.mol@quicknet.nl 

Noem me maar een impressionistische realist. Deze benaming is mis-

schien wel het meest van toepassing op mijn werk. Veel van mijn werk 

is geïnspireerd door de voormalige vaarpolder Het Grootslag.  Het wer-

ken daar wil ik graag laten zien in mijn werk. Een combinatie van kunst 

en historie, uitgevoerd in olieverf. 

Peter Keeman 
0610 494 626 

pekeeman@gmail.com 

www.peterkeeman.nl 

Met veel plezier zijn wij, Ina Broersen en Margreet Vroling, 

creatief bezig met Powertex.  Op onze kraam ziet U beelden voor zowel 

binnen als buiten, dieren van Powertex, een ornament en schilderijen. 

Kortom, kom een kijkje nemen. 

Ina Broersen / M. Vroling  
0622 039 776 

ibroersen@planet.nl 
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Ria Baak schildert al jaren. Ze is een groot liefhebster van het buiten-

schilderen. In de natuur zijn geeft haar rust en energie. 

Ze schildert thuis portretten van mens en dier, iconen, landschappen, 

intuïtief werk en zielenportretten. Ook in opdracht. Ze geeft schilderles-

sen en leuke workshops. 

Ria Baak 
0229 844 541 

baakria@gmail.com 

In de REIGERSPASSAGE is Patrick van der Linde van 11.00 - 16.00 uur 

aanwezig. Hij schildert magisch realistische, surrealistische en realisti-

sche werken. Daarnaast geeft hij schilderlessen en kan worden inge-

huurd als karikaturist. 

In de REIGERSPASSAGE tekent hij karikatuur portretten . 

Patrick van der Linde 
0633 148 886 

patrickzwolle@hotmail.com 

https://patrickvanderlinde.jouwweb.nl 

Ik ontwerp en maak leren tassen!! 

 

 

Theo Bakker 

Rebekka (Articated is de naam, want: ze is ‘dedicated to art) staat op de 

markt met (in eerste instantie) pyrografie: een kunstvorm waarbij met 

hitte een tekening in hout wordt gemaakt.  

Ook kunt u bij haar kraam schilderijen, miniature-art, illustraties en art-

prints kopen. Op bestelling levert Rebekka muurschilderingen. 

Rebekka van Straalen 
r.a.vanstraalen@gmail.com 

www.articated.nl 
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