Atelier- en Kunstroute
HEERHUGOWAARD 2014
Zaterdag 20 en zondag 21 september van 11.00 tot 17.00 uur
Dit jaar stellen ruim tachtig kunstenaars en designers in Heerhugowaard hun deuren
open voor het publiek. Een ideale gelegenheid om op een ontspannen en laagdrempelige manier een ‘kijkje in het atelier’ te nemen. Verspreid over 27 locaties kunnen
bezoekers van de Atelier- en Kunstroute kennis maken met schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, sieraden, foto’s, glaskunst en meer. Doel van de route is om belangstellenden van Heerhugowaard en omstreken in contact te brengen met beeldende
kunst van plaatselijke kunstenaars en designers. Dit jaar zijn er - naast de bestaande
locaties - extra locaties waar een aantal kunstenaars bij elkaar exposeren,

n.l. Centrum 31, Activiteitencentrum (Hectorlaan 17), de Familieschool en
PI Westlinge. We willen u aanmoedigen om naast deze centrale plaatsen ook de
kunstenaars in hun eigen atelier op te zoeken (elke locatie is te herkennen aan de
speciale blauwe wimpel). Voor het eerst introduceren wij een stempelkaart, voor
informatie, zie achterzijde. Op zondagmiddag kunnen jongeren stoepkrijten (basisschool) en een grafﬁtiwerkstuk (middelbare scholieren) maken. Dit vindt plaats op het
Coolplein van 13.00 tot 16.00 uur, indien het weer het toelaat. Namens alle
kunstenaars wensen wij u veel (kijk-) plezier op deze Atelier- en Kunstroute!

Kunstenaars
1 Artotheek
In de artotheek wordt een
overzichtsexpositie gehouden van alle deelnemende
kunstenaars.
Tevens geeft Marian de Wit
een demonstratie ‘schilderen
op uw iPad’ tijdens deze
route.

1a Marian de Wit
www.mariandewit.exto.nl
Marian laat zich inspireren door omgeving en sfeer (tijdens vakanties). Maakt
gebruik van het tekenen en ontwerpen
op haar iPad. Zij geeft daarover uitleg
aan de bezoekers in de Artotheek
tijdens de route. Heeft u vragen of tips
nodig, kom langs en neem uw iPad mee!

3 Ronald Zwartjes
Ronald maakt abstracte
(3D) schilderijen (m.b.v.
acrylverf en tegellijm op
doek of hout), en hij
fotografeert.
Zijn werken zijn divers en
uiteenlopend.

6 Jet Doesburg
www.atelier-enzo.nl
Jet werkt als beeldhouwer
in verschillende soorten
steen, vaak abstract ﬁguratief. Ook schildert zij in
olieverf, dit is ook abstract
ﬁguratief.

4 Carmen Nolten-Laan
Van afval naar kunst? Hout
dat zij vindt op straat of bij de
sloop van een schutting of
bedstee gebruikt zij als blank
canvas. Zij schildert dieren met
acrylverf, afgelakt met matte
vernis.

7 Nico Kool
nicokool.blogspot.com
Nico Kool schildert landschappen en stadsgezichten
van Heerhugowaard.
Nico werkt niet meer op doek,
maar op een iPad. Naast de
schilderijen zijn van het iPadwerk grote prints te zien!

9 Monique Jasperse
www.moniquejasperse.nl
Abstracte of realistische
werken in acryl of olieverf op
doek. Zij laat zich aﬂeiden
door pastelkrijt of linoleumdruk. Samen schilderen met
anderen of anderen leren
schilderen is haar ideaal.
12 Schrijvenswaard
www.schrijvenswaard.nl
Een unieke samenwerking
tussen dichters.
“Schrijvenswaard”: een club
van mensen, die het schrijven na aan het hart ligt.

13 Mala Ramcharan
www.malaramcharan.nl
In de lange, dunne of juist
forse ﬁguren en geblokte
vlekken in de dieren maakt
Mala afbeeldingen met de
Barcode en de QR-code als
uitgangspunt.

11 Jan van Harn
members.quicknet.nl/gj.vanharn
Zijn werken zijn realistisch en
variëren van dieren, bloemen, landschappen, portretten tot stillevens.
Als variatie maakt en beschildert
hij “oude tegels” met uiteenlopende
motieven en afbeeldingen.
14 Fred Brocke
brocke.mijnalbums.nl
Schilderijen zowel abstract als geabstraheerd in een sterk afwijkende
stijl van het normale. Veel kan hij
erover schrijven maar de kortste
weg is: Kom Kijken. Ook het zien
van een echte lijstenmakerij is erg
interessant.

16 Ineke Bekker-Merk
Zij aquarelleert stillevens van
voorwerpen die in haar huis
aanwezig zijn. Moderne technieken doet zij ook met allerlei
materialen op kleine doekjes
en zij gaat met kleuren in de
weer.
19 Bram Harder
Bram houdt zich bezig met
het maken van aquarellen,
acrylschilderijen, model- en
portrettekeningen en het maken
van beelden in was.

5 Leontine Wennekers
www.leontinewennekers.nl
Leontine maakt hoofdzakelijk
grote beelden van natuurlijke
materialen en afval: o.a. van
hout, houtnetten en stro.
Gebaseerd op de persoonlijke belevingswereld van de
kunstenaar.

8 Sjoerd Steen
www.sjoerdsteen.com
De hedendaagse maatschappij gaat de verkeerde
kant op: televisie houdt ons dom, reclame voor
ongezonde producten, scholen zijn fabrieken. De
mensheid is zijn ware talent aan het verliezen.
Hierdoor veranderen wij langzaam in onwetende
slaven. Een nieuwe collectie van Sjoerd Steen laat
u nadenken over uw plaats in deze “samenleving”.
10 Paulien Mulder
www.paulienmulder.nl
De schilderstijl van Paulien Mulder is
divers, ﬁguratief met vaak contrasterend kleurgebruik. Haar molens en
tulpenvelden zijn hier een mooi voorbeeld van. Strakke lijnen, veroorzaakt
door schilderstape, doorkruisen de
tulpenvelden.

15 Nicole de Vries
www.nicoledevries.nl
Het liefst gooit Nicole alles in één
schilderij; ideeën, emotie, tekst en
allerlei technieken en materialen.
De uitdaging is het enthousiasme
over creativiteit in haar sfeer neer te
zetten. Nicole geeft ook workshops
Mixed Media.
18 John van Ham
John is autodidact
abstraherend beeldend
vormgever in hout, metaal
en steen.

2 Anita de Prijcker
www.kunstvriend.nl
Expressionistische en
dynamische composities.
Met thema’s als menselijke
relaties en emoties, straatbeelden, spiegelingen.
Geeft workshops in intuïtieve
schildertechnieken.

17 Marjon Klokkemeijer
Origami is de kunst van het
papier vouwen.
Ook worden origamimodellen
gebruikt om een mooie kaart te
maken. Kom kijken en zie wat er
allemaal mogelijk is.

20 Greetje de Vries
www.greetjedevries.nl
Het meest werkt Greetje met was omdat
je daar heel ruimtelijk mee kunt werken,
dit wordt dan weer gegoten in brons. Ook
werkt zij met steen, soms in combinatie met
brons. Haar onderwerpen zijn mens en dier.
Haar werk is realistisch en herkenbaar.

21 Kymo Schrader
www.kymo-art.nl
De specialisatie van Kymo
is schilderen en tekenen.

22 Linda Wever
www.lindawever.nl
In Kunstatelier Linda maakt Linda voornamelijk
ﬁguratieve en realistische schilderijen met acrylverf. Haar voorkeur gaat uit naar frisse, vrolijke
kleuren en rustige composities. Met tussendoor
uitspattingen naar andere stijlen. Momenteel
werkt zij aan een kleurige reeks insecten.

24 Peter Groot
Zijn technieken zijn werken
met olieverf en pastel. Zijn
ﬁlosoﬁe is: Schilderen met
een boodschap. Hij tracht
maatschappelijke misstanden
zichtbaar te maken en mensen
tot denken aan te zetten.
27 Nelly Wuis
www.nellywuis.nl
Nelly Wuis creëert verstilde werelden
voor gefotografeerde dieren en mensen.
Ze combineert (macro)foto’s en foto’s
van geschilderd werk op de computer
tot vervreemdende landschappen.
(Demo werkwijze tijdens de route).

25 Trish Reichart
“Kunst is kijken”, dat heeft
Trish geleerd van Karel
Gomes - beeldend
kunstenaar. Trish is
ﬁguratief ingesteld en dat
is terug te zien in haar
werk.

42 Ingrid Beemsterboer
www.glaszonderlood.nl
Transparant, kleurrijk, eigenwijs,
kwetsbaar en toch sterk.....
eigenschappen van glas als een
reﬂectie op Ingrid zelf. U bent
welkom in haar prachtige lichte
atelier op de Artfarm.
45 Ank van de Braak
www.ankvandebraak.eu
Beelden van steen en brons. In haar
werk staat de mens centraal en is de
natuur voor haar een grote inspiratiebron. Haar mensvogels spreiden hun
vleugels om het luchtruim te kiezen en
de wereld te ontdekken. Een andere
kant van haar werk zijn de tasobjecten.
48 Kijk op brons
www.kijkopbrons.nl
De werkplaats op Artfarm wordt bemand door
12 (amateur)kunstenaars. Er worden beelden
gemaakt van verschillende materialen, maar
bronzen beelden voeren de boventoon. Vrijwel
het hele proces van het maken van een bronzen
beeld vindt hier plaats. De ‘verloren-wastechniek’
staat hierbij centraal.

29 Tine Welter
Verhalen….ik kan je ervan vertellen. Een goed
verteld verhaal kun je niet alleen horen, je ziet
het voor je ogen gebeuren, je proeft een sfeer
en je smaakt een genoegen. Verhalen van
alle tijden en grenzeloos. Ze reizen met de
wind en worden ontvangen als cadeau.
Laat je verrassen!

31 Lida Beemsterboer
Lida Beemsterboer heeft in haar
expressieve werk voorkeur voor frisse
kontrasterende kleuren, in acryl.
Dit komt tot uiting in haar abstracten
en in de bomenserie. Er ontstaat dan
een spannend abstract.

34 Bas Bentzon
Zijn schilderijen zijn
veelzijdig, o.a. ﬁguratief
en non-ﬁguratief. Het liefst
vergezichten en bomen in
acryl of pastel. De meeste
schilderijen zijn voorzien
van een bijpassend gedicht.

36 Penseelstreken
U vindt de Penseelstreken op Facebook:
Kunstschilderclub Penseelstreken.
Wie zijn de Penseelstreken? Dit is een
groep enthousiaste vrouwen, die incidenteel samen met diverse kunstenaars
en docenten, zichzelf bekwamen in de
schilderkunst en zo proberen een eigen
stijl te ontwikkelen.
39 George Jurriaans
George Jurriaans houdt zich
in zijn atelier bezig met het
vervaardigen van graﬁsch
realistische olieverf schilderijen
met als onderwerp vnl. het
Noord-Hollandse landschap of
stadsgezichten.
Hij werkt ook in opdracht.

26 Marian Oudhuis
Marian werkt met steen, wat inmiddels uitgegroeid is tot een passie.
Soms werkt ze solistisch, soms
met anderen samen. De mens- en
dierﬁguren staan centraal in haar
beelden. De kracht ligt niet in de
steen, maar de wil om er iets moois
van te maken.

28 Annek Groot
www.grootsidee.nl
Annek heeft zich ontwikkeld in twee
disciplines. Schrijven van gedichten en
werken met brons. In haar beelden van
glastekst met brons combineert ze beide
kunstvormen. Naast bronzen beelden
presenteert ze haar nieuwe gedichtenbundel JASJE UIT.

30 Dick van der Lippe
www.dickvanderlippe.com
Lid van schilderskring ‘Indigo’ en
Kunstkring ‘Plein 4’. Opvatting: schilderen is een heftige, intense weg om
de ziel van het onderwerp op het doek
te krijgen. Speciaal portretten, tevens
landschappen, modellen, dieren, enz.
33 Irma van de Zande
www.irmavandezande.nl
Irma van de Zande, veelzijdig
schilderes, die op bijna impressionistische eigen wijze haar modellen,
de natuur, het spelende kind wil
vastleggen. Zij werkt ook in opdracht
en geeft les aan kleine groepen.

23 Centrum 31
www.centrum31.st-er.nl
Het Atelier is een professionele werkplaats, waar
kunstenaars met een verstandelijke beperking hun
talenten ontwikkelen. Er is een kunstuitleen aan
verbonden en er worden zeer geregeld exposities
georganiseerd. Tevens worden werken in opdracht
gemaakt.

32 Cor de Haan
De werken van Cor
de Haan† geven
een transparante
indruk, zowel in
aquarel als acryl.

35 Cees Verkerke
Cees Verkerke staat in Heerhugowaard
met zijn natuurtuin bekend als groot
natuurliefhebber. Minder bekend zijn
zijn schilderijen. Zijn passie voor de
natuur komt terug in zijn schilderijen.
De natuur en met name vogels spelen
hierin bijna altijd de hoofdrol.
37 Atelier Astrid Strooper
www.astrid-emoschilderen.nl
Haar werken zijn intuïtief en
gemaakt op muziek. In haar
werkstuk zit altijd een persoonlijk verhaal, het verwoordt haar
gevoel. Al haar werkstukken zijn
te bezichtigen in het atelier en te
koop.

40 Karin van Bodegom
www.karinvanbodegom.nl
Schilderijen, ﬁlm en installaties.
Ritme, herhaling, eenheid, aardsheid en verbondenheid met de
natuur spelen in haar werk een
grote rol. De installaties zijn een
combinatie van schilderwerk,
projectie, beeld, ﬁlm en geluid.
43 Jan Everwijn
www.janeverwijn.nl
Jan maakt ruimtelijk werk in keramiek en
brons. Naar model wordt gezocht naar het
vastleggen van emotie en beweging. Onderhuidse krachten in een lichaam bepalen de
spanning in het beeld. Door combinaties met
natuurlijk materiaal ontstaat ook vrij werk in
brons.
46 Hetty Hania
www.stof-tot-nadenken.nl
Atelier Stof tot nadenken staat voor met
plezier werken aan een beeld of object
van en met textielverharder. Daarnaast
kunt u ook leren haken of, als u het haken
beheerst, kiezen voor het maken van
granny squares, vrije vorm haken of, nabij
de aankomende kerst, ijskristallen haken.
49 Cobi Dierikx
www.cobidierikx.nl
Cobi Dierikx werkt met plaatstaal en RVS.
Zij maakt het kleinere werk in dit atelier
vaak in samenwerking met Leos en Ton.
Tijdens de atelierroute zijn zij aanwezig om
vragen te beantwoorden en te demonstreren. Tot ziens in ons atelier. Ton, Leos en
Cobi.

38 Joke Beers
www.artfarm.nl
Met steen werken is een passie voor
haar. De vorm, de kleur, steeds weer
de verrassing wat er te voorschijn
komt. Zij zoekt naar boeiende lijnen
in de vorm, dat kan abstract maar ook
heel ﬁguratief zijn, zij laat zich meestal
leiden door de steen zelf.
41 Jeanette Brouwer
www.alittlecowsdream.nl
Alittlecowsdream is een klein,
eigenzinnig label. Unieke, handgemaakte tassen, portemonnees en
andere accessoires van buffelleer
en koeienhuid, puur en zonder
franje. Wel met RVS ringen en karabijnhaken en een uniek oormerk.
44 Ineke van Unen
www.inekevanunen-wingelaar.nl
Ineke van Unen maakt kleurrijke,
abstracte textiele kunst in een heel
karakteristieke eigen stijl. Zij kiest
voor felle kleuren en sterke contrasten, waarbij ze meestal zelf geverfde
stoffen gebruikt en het werk intensief
doorstikt.
47 Marijke Carmio
Marijke werkt met diverse materialen en technieken. Keramiek en
druktechnieken worden afgewisseld met textiele werkvormen. Zij
heeft het ‘schilderen’ met kleuren
wol ontdekt en heeft o.a. sjaals
gevilt, meestal in combinatie met
zijde.
50 Patrick Bergsma
www.patrickbergsma.nl
Patrick Bergsma’s werk is
grotendeels geïnspireerd op
decoratief porselein en keramiek
zoals we dat zien in klassieke interieurs. Hij combineert klassieke
motieven met hedendaagse
elementen.

51 Henny Mazurel
www.hennymazurel.nl
Henny werkt in steen, brons en maakt
schilderijen. Lid van N.A.B.K. en voorzitter van kunstkring Obdam. Geeft les in
beeldhouwen in Hensbroek. Geeft ook
weekend workshops. Het atelier bevind zich in de Artfarm. Zij werkt ook in
opdracht.

52 Ellen Kuijl
www.glaskunst-ellenkuijl.nl
De Smederij, een voormalige
smidse in het hart van Zandvoort,
is Ellen Kuijl’s vaste werkplaats.
Ellen maakt: rustieke metalen
objecten waarin zij gefused glas
verwerkt. Zij werkt ook in opdracht
en geeft workshops.

54 Caroline de Moel
www.liensart.nl
Tekenen is voor Caroline heel ontspannend om te doen, je kunt je creativiteit laten
borrelen en stromen. Zij heeft verschillende
masterclasses schilderen gevolgd. Zij geeft
workshops voor kinderen en volwassenen.
Workshops waar je creativiteit kunt laten
borrelen.

55 Els Koster
Beeldhouwen, klei, hout, marmer,
zachte steen, en sinds kort ook brons,
zijn de materialen waar zij mee werkt.
Een terugkerend thema in haar werk is
‘Vruchtbaarheid’. Vrouwen, zwangere
vrouwen en haar versie op de Venus
van Lespuge vindt u dan ook terug op
deze expositie.

57 Annemiek Blankendaal
De inspiratie van haar werk komt
voort uit haar natuurrijke omgeving, waar zij geboren en getogen
is. Het liefst werkt Annemiek met
acryl, schilderen is een serieuze
hobby geworden, waar zij veel tijd
en energie aan besteedt.
60 Jos Strooper
Jos schildert naieve Noord-Hollandse
landschappen en taferelen met harde
kleuren en strakke lijnen. Zijn laatste
werken zijn over het buurtschap ‘t Kruis,
zoals het er rond 1950 uitzag, een van
deze tijd en zoals het er over vijftig jaar
uit zou kunnen zien. U kunt het zien in
zijn galerie en atelier.

61 Ria Strooper
Ria heeft cursussen
gevolgd in diverse
technieken.
De laatste jaren
werkt zij
hoofdzakelijk met
olieverf.

67 HAK ‘79
www.hak79.nl
HAK’79, een vereniging voor
beeldende kunstenaars. De leden
werken o.l.v. vakbekwame docenten.
Er is gelegenheid om naar levend
model te werken. Tijdens de kunstroute ziet u het werk van Hakleden
en kunt u hen ook aan het werk zien.

72 Nelleke Mak
Nelleke Mak werkt als beeldhouwster, schilderes en tekenares. Zij
hield zich bezig met schilderen en
tekenen. Op zoek naar een andere
dimensie, kwam zij in aanraking met
het bewerken van steen en klei. De
mensﬁguur, vaak een vrouw, staat
centraal in haar werk.

71 Stephan Schaap
Stephan Schaap is 44 jaar oud en
woont in de Stad van de Zon. Hij
schildert zijn hele leven al. Volledig
autodidact en in abstracte stijl.
Zijn voorkeuren in het schilderen
zijn natuur en gekleurde abstracte
schilderijen.
74 Vera van der Lingen
Vera van der Lingen laat zich inspireren door
mens en dier. Haar werk zijn unica en met de
hand gevormd. Haar werk is steeds herkenbaar door het speelse karakter. De sculpturen
getuigen van mijn ‘in de wereld staan’: een
glimlach naar mens en dier die er gewoon
mag zijn zoals hij is.

73 Ella Smit
Ella Smit begon met
tekenen en met aquarelleren. Nu schildert zij met
acrylverf. Dat vindt zij ﬁjn
om te doen, veelzijdig,
zoals bloemen, elfjes, vogels, en nog meer stijlen.

79 Eugènie Herlaar
www.eugenieherlaar.nl
Eugènie Herlaar toont werk in uiteenlopende stijlen. Meest in olieverf, soms in
acryl.
De harmonieuze kleurverwerkingen
dragen veelal bij tot een verstilde sfeer.
Daarnaast schrijft Eugènie gedichten en
verhalen, die in bundels zijn verschenen.

65 Marian Hegie
Na een aantal workshops
schildert Marian bij Atelier
IBIS onder begeleiding van
Ingeborg van Bleissem.
Haar schilderwerk is realistisch, zij werkt met olieverf
en haar onderwerpen
komen uit de natuur.
68 Wil laan
www.willumlaan.exto.nl
Wil Laan is autodidact en geboeid
door het idee een beeld te maken
door materiaal te verwijderen. Terugkerende thema’s in zijn abstracte
werken zijn de gladde afwerking en
de hoge ‘aaibaarheidsfactor’.

70 Joke Haring
www.benenjokeharing.nl
Joke Haring werkt met
speksteen, albast e.d.
Expositie: gallery “t Palet” in
Haarlem (2010). Het laatste
jaar maakt zij ook glassfusion sieraden in de hotpot
(magnetron).

75 Ilse Groot-Rozier
Ilse begon vanuit een didactisch
perspectief, zij heeft zich verder
ontwikkeld in ﬁjnschildertechnieken.
Haar werken geven haar kijk weer
op mens, natuur en het leven daarin.
Door dit alles in haar olieverfschilderijen te verwerken, ontstaat er een
mix van rust en eenvoud.

59 Monique van Vilsteren
www.schildersverdriet.nl
Hollandse koeien zijn haar
passie. Elke koe haar eigen tekening in zwart/wit, die haar inspireert
tot schilderen. Monique is gek op
kleur en probeert weer nieuwe
vormen te vinden om mensen te
boeien met haar werk.
62 Dico Noordermeer
Het impressionisme en kubisme heeft
zijn voorkeur. Hij exposeert met werk,
gemaakt na zijn reizen naar West Afrika
en werk van huizen en daken, rechthoekige vormen. Hij zoekt naar boeiende
vormen, dat kan abstract maar ook heel
ﬁguratief zijn. U kunt het zien in zijn
galerie en atelier.

64 Margreet Wanst
www.kalligraﬁe.com
Tijdens de Atelier- en kunstroute kunt u in het
atelier van Margreet Wanst het verschil zien
tussen de letters met krullen en de hedendaagse kalligraﬁe.Tegenwoordig is het een kunst
geworden met behulp van letters composities
te maken, waarbij de tekst van ondergeschikt
belang is.

69 Margret Schilder
www.margretschilder.nl
Margret Schilder maakt beelden van steen
en keramiek van mens en dierﬁguren. Zij is
als docent verbonden aan cultureel centrum
“Cool” in Heerhugowaard waar zij de lessen
beeldhouwen en keramiek geeft aan volwassenen en kunsteducatie aan de basis- en
middelbare scholen.

78 Frank Morsch
www.morschart.nl
Portretten in popart style.

56 Cor Spil
www.corspil.exto.nl
Cor Spil is voornamelijk autodidact, maakt realistisch werk
en laat zich daarbij inspireren
door de mens, het menselijk
lichaam en de natuur.

58 Familieschool leerlingen
De Familieschool (basisschool) vindt creativiteit belangrijk. Er zijn diverse werken
van leerlingen te bekijken. Daarnaast zijn
er kunstwerken te zien en te koop. 30 %
van alle verkochte werken gaat naar kinderboerderij De Bongelaar. De expositie
is op 20, 21 én op 27 en 28 september
2014.

63 Tonny Brinkerink
Tonny Brinkerink is momenteel actief op een
breed terrein van driedimensionale kunstvormen; brons, papier-maché, sieraden en
keramiek. Zij exposeert keramische potten
met een speciale ‘aardenhuid’ afwerking en
keramische dozen en objecten. Daarnaast
toont zij diverse sieraden van o.a. rubber,
glas en keramiek.
66 Alex Hegie
In de jaren eind 1960 heeft Alex
reeds kleine ﬁguratieve werkjes
gemaakt, sinds 3 jaar is hij actief
bij atelier IBIS in Alkmaar. Zijn stijl
is realisme, ook gecombineerd met
abstract in de stijl van Mondriaan en
stillevens met bloemen.

53 Anky Floris
www.ankyﬂoris.nl
Anky Floris zegt het met één lijn. Anky
Floris is schrijfster en kunstenares. Ze
maakt levenskunst en meeleefkunst in de
vorm van beeldhaiku© met een bijpassend
haiku-gedichtje. Van haar hand verschenen
diverse gedichtenbundeltjes en het voor
iedereen verrassende levenskunstspel.

76 Henny van Luit
Nadat Henny gehandicapt is geraakt,
is hij zijn tijd gaan gebruiken om zijn
creativiteit nog meer te ontplooien.
Hij werkt met vele materialen. Zoals:
klei, aquarel, acrylverf, maar ook zijde
schilderen is een belangrijk onderdeel.
Hij past diverse stijlen toe in zijn schilderwerken.

77 Mirella Klaver
Kunstenares: Mirella Klaver,
schilderijen, keramiek en knuffels.
Oranje staat voor haar voor rust,
veiligheid en levenskracht. Schilderijen vanuit haar ‘oranjegevoel’
geschilderd. Leuk te zien dat dan
ook deze kleur regelmatig in deze
kunst terugkomt!

80 Geerjanne van Beekhoff
www.ateliergeejee.nl
Geerjanne werkt met ﬁmoklei en geeft
diverse workshops voor kinderen en
volwassenen. Daarnaast maakt zij
sieraden van halfedelstenen, diverse
soorten kralen, leer, staaldraad enz.
Kom langs, probeer het uit !
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Volle kaart? Op naar het Coolplein!
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al die kunstwerken de moeite waard.
Maar om het nog leuker te maken kunt
u tijdens de Atelier- en Kunstroute bij
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Cool en in beperkte mate bij de overige
locaties.
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1 Artotheek expositie
1a Marian de Wit
2 Anita de Prijcker
3 Ronald Zwartjes
4 Carmen Nolten-Laan
5 Leontine Wennekers
6 Jet Doesburg
7 Nico Kool
8 Sjoerd Steen
9 Monique Jasperse
10 Paulien Mulder
11 Jan van Harn
12 Schrijvenswaard
13 Mala Ramcharan
14 Fred Brocke
15 Nicole de Vries
16 Ineke Bekker-Merk
17 Marjon Klokkemeijer
17a PI Westlinge
18 John van Ham
19 Bram Harder

Artotheek (Parelhof 1B)
Artotheek
Artotheek
(Parelhof
(Parelhof1B)
1B)
Gemeente (Parelhof 1)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Hectorlaan 17
Hectorlaan 17
Hectorlaan 17
Hectorlaan 17
Van Noortwijklaan 2
Nuyenburglaan 27
Nuyenburglaan 58

20 Greetje de Vries
21 Kymo Schrader
22 Linda Wever-Koomen
23 Centrum 31
24 Peter Groot
25 Trish Reichart
26 Marian Oudhuis
27 Nelly Wuis
28 Annek Groot
29 Tine Welter
30 Dick van der Lippe
31 Lida Beemsterboer
32 Cor de Haan
33 Irma van de Zande
34 Bas Bentzon
35 Cees Verkerke
36 Penseelstreken
37 Atelier Astrid Strooper
38 Joke beers
39 George Jurriaans

Middenweg 299
Middenweg 299
Van Asperenstraat 8
Bickerstraat 31
Centrum 31
Centrum 31
Centrum 31
Centrum 31
Centrum 31
Centrum 31
Ruysdaelstraat 53m
Gerard Davidsingel 13
Gerard Davidsingel 13
Mondriaanlaan 5
Middenweg 190
Beukenlaan 17
Rustenburgerweg 183
Rustenburgerweg 183
Rustenburgerweg 126
Artfarm (atelier 15)
Artfarm (atelier 4)
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55
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60

Karin van Bodegom
Jeanette Brouwer
Ingrid Beemsterboer
Jan Everwijn
Ineke van Unen
Ank van de Braak
Hetty Hania
Marijke Carmio
Kijk op brons
Cobi Dierikx
Patrick Bergsma
Henny Mazurel
Ellen Kuijl
Anky Floris
Caroline de Moel
Els Koster
Cor Spil (Familieschool)
Annemiek Blankendaal
Familieschool leerlingen
Monique van Vilsteren
Jos Strooper

Artfarm (atelier 3)
Artfarm (atelier 6)
Artfarm (atelier 7)
Artfarm (atelier 8)
Artfarm (atelier 9)
Artfarm (atelier 9)
Artfarm (atelier 10)
Artfarm (atelier 11)
Artfarm (atelier 13)
Artfarm (atelier 14)
Artfarm (atelier 17)
Artfarm (atelier 12)
Artfarm (atelier 7)
Artfarm
Artfarm
Artfarm
Jan Glijnisweg 61
Familieschool
Familieschool
Familieschool
Familieschool

61 Ria Strooper
Familieschool
Lommerhof 44
62 Dico Noordermeer
63 Tonny Brinkerink
Lommerhof 44
64 Margreet Wanst
Rustenburgerweg 54
65 Marian Hegie
Weidemolen 10
66 Alex Hegie
Weidemolen 10
67 HAK ‘79
Rozenlaan 2
68 Wil laan
Heyermanslaan 5
69 Margret Schilder (Cool) Coolplein 1
70 Joke Haring
Cool
71 Stephan Schaap
Cool
72 Nelleke Mak
Cool
73 Ella Smit
Cool
74 Vera van der Lingen
Cool
75 Ilse Groot-Rozier
Cool
76 Henny van Luit
Cool
77 Mirella Klaver
Cool
78 Frank Morsch (Wonders) Coolplein 3-7
79 Eugènie Herlaar
Obsidiaan 11
79a Lia Schapendonk
Rode Lynx 39
80 Geerjanne van Beekhoff Noorderlicht 103

De Atelier- en Kunstroute wordt georganiseerd door Stichting Artotheek Heerhugowaard,
De Atelier- en Kunstroute wordt gesponsord door:
i.s.m. Cool kunst en cultuur, gemeente Heerhugowaard en Artfarm
XYTO Media en Stichting Nut
Bij deze reiger op de plattegrond vindt u een
Indien het adres rood is, betreft het Op het Coolplein vindt het jongerenproject ‘Grafﬁti’
kunstobject in de buitenlucht
en ‘Stoepkrijten’ plaats op zondagmiddag
een atelier

