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meer dan 75 toonaangevende kunstenaars, dichters en musici
1 weekend 27 bijzondere Aalsmeerse locaties ruim 2000 bezoekers



Locaties:

 1 Jachthaven Otto

 2  Pop-up Art Store

  3  Annelie Klein Sprokkelhorst

 4  Karin Borgman - De Kunstploeg

 5  Locatie Schreuders, Uiterweg 153g

 6  Jachthaven De Oude Werf, Anneke Harting 

 7  Elize Eveleens, Klimproducties 

  8  Historische Tuin

 9 Het Oude Raadhuis

 10  De Oude Veiling

 11  Michael Glanz

 12  Keramiekatelier Carla Huson

 13  WV Nieuwe Meer

  14  Cultureel Café Bacchus

 15  Boomkwekerskerkhof, Gedichtentuin

 16  WV Westend (Jachthaven Dragt)

 17 Flower Art Museum (Galerie Sous-Terre)

 18  Watertoren

 19  Kinderboerderij Boerenvreugd

 20  Locatie Mendel

 21  Annelien Dekker 

 22  Atelier / Galerie Sunny Art 

 23  Keramiekatelier Tries Smilde

  24  Art Centre Aalsmeer

  25  Afke Borgman

  26  De Kunstkas, Tobias Rothe

 27  Oude Spoordijk, Cathy van der Meulen

een lijst met de deelnemende kunstenaars vindt u op pagina 56
de locatiekaart met alle bijzondere activiteiten staan op pagina 30-31
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VOORWOORD 

Ik heet u van harte welkom op de 21e editie van de Kunstroute Aalsmeer, het jaarlijkse 
culturele hoogtepunt van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Een groot aantal 
vrijwilligers heeft ook van deze editie weer een feest gemaakt. 

Hen én onze sponsors en donateurs en de gemeente Aalsmeer dank ik namens het 
bestuur van KCA van harte. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn, om zoveel mensen 
een weekend lang te laten genieten van kunst in de ruimste zin van het woord.

Een warm woord van welkom ook aan onze trouwe exposanten én alle kunstenaars 
die voor het eerst meedoen. Van heinde en verre komen zij naar Aalsmeer, hét bewijs 
dat de Kunstroute Aalsmeer van KCA inmiddels ver buiten de regio en zelfs in het 
buitenland naam en faam heeft. Daar ben ik enorm trots op. En petje af voor de 
locatiehouders, die al weken bezig zijn met voorbereidingen om dit weekend ruim 
2.000 bezoekers over de vloer te krijgen. 

Trots ben ik ook op deze prachtige catalogus, de allereerste editie van KCA. Daarmee 
slaan we een nieuwe weg in en we hopen dat onze Kunstroute-catalogi ware 
collectors items gaan worden. 

Laat de catalogus uw gids zijn langs 27 inspirerende locaties van de Kunstroute 
Aalsmeer 2018. Laat kunstwerken uw ziel raken, muziek uw oor strelen, poëzie u 
verroeren, in een oase van rust in de sfeervolle Gedichtentuin (locatie 15). 

Ik wens u heel veel plezier en hoop u op één van de locaties van de Kunstroute 
Aalsmeer te mogen begroeten. 

Wilbert Streng
Voorzitter KCA
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Al vele jaren is OTTO de plek waar kunstenaars uit Aalsmeer, die geen eigen atelier openstellen, 
hier een plek vinden. Het is ook een plek voor kunstenaars van buiten. Deze mix zorgt ieder 
jaar opnieuw voor een boeiend en gevarieerd aanbod van kunst. Ook dit jaar hebben zich 
weer de nodige kunstenaars uit Aalsmeer aangemeld en hebben we kunstenaars van buiten 
uitgenodigd te komen exposeren. Een weekend vol met kunst van bekende kunstenaars en ook 
weer nieuwe gezichten met nieuwe kunst.

Mirjam maakt sieraden, kleine installaties en collages uit oude 
boeken. Ze heeft een grote passie voor natuur, iets wat uit haar 
kindertijd komt. Met heel veel plezier geeft ze les op scholen, over 
de natuur, dieren, koken gecombineerd met natuur en kunstzinnige 
activiteiten. 

Mirjam is van jongs af aan geïnspireerd door bijzondere stromingen. 
Daarom neemt ze door middel van haar werk anderen graag mee in 
deze wereld. Een wereld te vergelijken met andere culturen, de pre-
raphaelites, art nouveau, religie en het oriëntalisme.
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1 Mirjam Aalbers
 
St. Willibrordusstraat 58-3, 1073 VD Amsterdam
T. 06-49213036
W. www.degoudenvijver.nl 
E. degoudenvijver@gmail.com

Jachthaven Otto
Uiterweg 94, 1431 AR Aalsmeer
T.  0297 - 324089
W.  www.jachthavenotto.nl
E.  info@jachthavenotto.nl
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In mijn werk wil ik de verborgen kant van de mens blootleggen en 
eigenlijk vooral van mezelf.

Daarbij gaat het om menselijke oerdrift, dierlijkheid, agressie, lust, 
angst en seksualiteit die wij doorgaans niet durven te tonen aan een 
ander.

In mijn werk (collagetechnieken met inkt, verf, foto’s, tekeningen en 
ander beeldmateriaal) gebruik ik vaak afbeeldingen van mijn eigen 
naakte lichaam en uiteenlopende elementen uit de natuur.

Deze natuurlijke elementen worden gekenmerkt door groei, 
aantasting en verval, door kracht en kwetsbaarheid, en door 
schoonheid en gruwelijkheid.

Veel fantasie en vooral veel plezier is wat het gezamenlijke werk van 
Reint en Monic uitstraalt. 

Naast hun eigen persoonlijke werk, hebben zij reeds een hele serie 
duetten op hun naam staan, waarbij Monic de styling en fotografie 
voor haar rekening neemt en Reint de totale beeldbewerking 
verzorgt.

Ernst met een dosis humor, portretten om langer naar te kijken 
en van te genieten. De kleding meestal door Monic gemaakt, 
accessoires uit de kringloopwinkels, achtergronden die al dan niet 
bestaan, geschoten in musea, een legpuzzel of geschilderd met 
nummertjes. 

Een feestje om te maken en een feestje om naar te kijken.
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1 Surina Baag

 
Haarlemmerweg 247-C, 1051 NV Amsterdam 
T. 06-48265334 
W. www.surina.nl 
E. info@surina.nl 

Reint Baarda/ Monic Persoon
 
Roerdomplaan 70, 1431 WK Aalsmeer
T. 06-40835155
W. www.reintbaarda.nl / www.monic.nl
E. persoon.baarda@gmail.com
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Wat ik schilder raakt mij vanuit mijn gevoel en zet een sfeer / emotie 
neer.

Ik schilder veel de natuur en krijg veel te horen dat mijn schilderijen 
rust uitstralen. Heb een serie zwanen geschilderd.

Dit keer ben ik geraakt door indiaanse vrouwen. Door de kracht, 
zuiverheid en intensiteit van vrede en liefde.

Schilderijen als het leven zelf. Het werk van Ria Bruine de Bruin is 
kleurrijk en zij zet vaak kleuren naast elkaar, die niet altijd terug te 
vinden zijn in de natuur. 

Complementaire kleuren zijn bij haar favoriet en zet de tulpen in een 
niet natuurlijke omgeving. Je mag in haar schilderijen zien dat er 
geverfd wordt. Scherpe lijnen, de kwaststreek of wegschilderen wat 
niet gewenst is, blijft zichtbaar. 

Deze serie Tulpen is geïnspireerd op de levenscyclus van de natuur. 
Zij gaat ver: op haar atelier staan vazen en potten met verdroogde 
tulpen, die meer sculpturen worden. Het verdorren van bloemen en 
planten is dan ook te zien in haar tuin en haalt zij niet weg. 
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1 Ada Bruine de Bruin

 
Geraniumstraat 103, 1431 SX Aalsmeer 
T.  06-41278239
W. sites.google.com/site/adabruinedebruin
E. adabdb@caiway.nl

Ria Bruine de Bruin
 
Calveslo 34, 1433 NH Kudelstaart
T.  06-50686263
Geen website, maar meer foto’s op Facebook
E. riabruinedebruin@gmail.com
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Mijn kleurrijke schilderijen kenmerken zich door grote 
verscheidenheid. Landschappelijk abstract en florale schilderijen 
vormen wel de basis waar ik steeds op terugkom. 

Het samengaan van het abstracte met realisme vind ik uitermate 
spannend. Hierin valt veel te ontdekken en daardoor kan ik blijven 
experimenteren en mezelf vernieuwen. Ook in opdracht werken doe 
ik erg graag. 

Ik vind het boeiend om samen met opdrachtgevers tot een uniek 
kunstwerk te komen. Aarzel dus niet om naar de mogelijkheden te 
vragen.

I discovered photography in Fine Arts school and I began to work 
photography in black and white. Practice of painting and drawing 
fed my eyes and allowed me to develop a photographic work around 
the light and the space .

Then my involvement in associations led me to photograph the 
human being and to work on social and environmental issues. 
Through my photographs, I try to echo the world, to tell it but also 
to imagine it. My photographic practice is both documentary and 
artistic. 
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1 Leanne Buskermolen

 
Gouden Reaal 10, 3641 NH Mijdrecht
T. 06-18760024
W. buskermolen.exto.nl 
E. leanne.buskermolen@gmail.com

Chrystel Caparros
 
Chemin de pas Martin 44, F-85270 Notre Dame de Riez, Frankrijk 
T. +33 06 33 15 59 09
W. www.chrystelcaparros.com 
E. c.capa@laposte.net
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Ruimte, Vrijheid & Verhalen

Connie is autodidact en werkt in het atelier bij haar woonark 
in Aalsmeer. Ze laat zich niet leiden door een thema, maar juist 
door toeval of verrassing. Daarmee heeft haar werk een veelzijdig 
karakter.

‘Mijn schilderijen vertellen een verhaal over werelden waarin veel ruimte 
voor fantasie van de kijker overblijft. Niet alles is ingevuld of opgevuld. Ze 
zijn direct geïnspireerd op natuur, verhalen, poëzie en ontmoetingen. Nu is 
het aan de kijker om stil te staan en inspiratie te krijgen.’

Altaren

Een altaar is een object dat in alle culturen bestaat. Met zorg 
gemaakt, ambachtelijk, veranderend en zich vormend in de tijd. Het 
Altaar in Iran is diep verankerd in de cultuur en geschiedenis van het 
land . Het heeft zich door de jaren heen kunnen redden door zich 
aan te passen aan veranderingen. Vergelijk het met de evolutie van 
dierensoorten en planten. Je herkent de mammoet in een olifant. Zo 
iets.

In Iran is het altaar de plek waar je naartoe gaat als er geen 
oplossingen meer zijn. Een eindpunt. Een wonder dat uitkomst 
moet bieden. De belichaming van hoop. Elk altaar is een 
monument. De altaren zijn gemaakt van blik en ijzer, de materialen 
waarvan men daar speelgoed maakt. Speelgoed staat voor 
onschuld. Het altaar is een monument van de onschuld. 
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1 Connie Fransen

 
Uiterweg 73 ws3, 1431 AB Aalsmeer
T. 06-19913146
W. www.conniefransen.exto.nl
E. connie.fransen@xs4all.nl

Nosrat Mansouri Gilani
 
Kloekhorststraat 24, 1104 MT Amsterdam
T. 06-50563704 
W. www.nosrat.nl  
E. nosrat@live.nl 
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In mijn werk benader ik de beelden vanuit het figuratieve en werk 
toe naar de abstractie.

Beweging, met name dans is een bron van inspiratie.

In eerdere collecties in brons en in steen voerden de plastische 
vormen de boventoon. 

In mijn meest recente werk zoek ik de grens tussen het 2- en 
3-dimensionale beeld. 

Deze beelden staan monumentaal in de ruimte en krijgen door 
materiaalgebruik en lichtval het uiterlijk van een porseleinen scherf.

Met de techniek van de oude meesters zoek ik telkens naar een 
hedendaags jasje. Realistisch en met een losse penseelstreek geef 
ik alle aandacht aan het onderwerp. Of dit nu een persoon, dier of 
stilleven is.

Een divers aanbod van nieuw werk op Kunstroute Aalsmeer, voor 
ze met Ronan Art Galerie in november naar de Affordable Art Fair 
gaan. Een aantal vogeltjes met bladgoud is in mei zelfs naar de Art 
Fair in Tokyo geweest.
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1 Amanda Poortvliet
 
Geberalaan 71, 1424 AR De Kwakel
T. 06-11404097
W. www.amandapoortvliet.com 
E. amandapoortvliet@gmail.com

Mike Piché
 
Westerstraat 403, 1015 MH Amsterdam 
T. 06-13293288 
W. www.mikepiche.nl  
E. mikepiche@planet.nl Lo
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Wij zijn allemaal met elkaar en met elk levend organisme 
verbonden. Alles stroomt, heeft effect op elkaar. Ik creëer ‘werelden’ 
die dicht bij alle levende organismen en de natuur staan. Waarbij 
alles doorloopt en zowel zichtbaar als onzichtbaar met elkaar 
verbonden is. Waarbij de toeschouwer er bewust of onbewust deel 
van uit gaat maken.

De cel van een mens (of ander organisme) is al één wereld op zich, 
het universum is ook één wereld. Alles bestaat uit weer kleinere 
werelden, het gaat oneindig door.

Surrealisme bied me de kans om vanuit mijn fantasie dagelijkse 
situaties en problemen tegen het licht te houden.

De sfeer in mijn werk is vaak een soort van dromerige moment 
opname....net op tijd vastgelegd door deze vreemde kunstenaar.

Ik verwerk meestal wat humor en onverwachte situaties in mijn 
tekeningen en schilderijen. 

Ik woon en werk in Frankrijk waar ik teken en schilderlessen 
geef en ieder jaar verheug ik me weer op de Kunstroute in mijn 
geboortedorp Aalsmeer.
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1 Michel Sehstedt
 
Chemin de pas Martin 44,F-24960 Notre dame de Riez, Frankrijk
T. 0033-633155909
W, www.sehstedt.nl  
E. m_sehstedt@hotmail.com 

Imara Reuling
 
Duinlustparkweg 50, 2061 LD Bloemendaal
T. 06-10109943
W. www.imarareuling.com
E. imara.reuling@gmail.com Lo
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BOUWEN OM TE LEVEN

Mijn werk is mijn zoektocht. Het gevoel waarvan ik uitga is in het 
begin vrij ontoegankelijk, maar gaande weg, laag na laag wordt het 
beeld duidelijk.

De lijnen en vlakken zijn mijn bouwstenen, de ondergrond is mijn 
fundering. Langzaam maar zeker wordt er in mijn zeefdrukken een 
eigen nieuwe wereld zichtbaar.

Het is een zoeken naar harmonie, balans en betekenis van die 
wereld die ik verbeeld en het is als het vinden van die betekenis van 
de werkelijke wereld.

Het zijn mijn stille getuigen.

Mensen portretteren en de essentie vangen van een gemoeds-
toestand is een boeiend proces en vraagt om het weglaten van 
overbodige afleiding. 

Dit is een uitdaging waar ik zowel in mijn portretten als mijn figuren 
dagelijks mee bezig ben. Een portret tekenen is een 20 minuten 
lange waarneming van diverse uitdrukkingen die ik filter en vastleg 
op papier.

Sinds de Kunstacademie (GRA), maak ik bronzen beelden en 
portretten in opdracht. In mijn Atelier geef ik les en ben tevens 
verbonden als docent aan een Kunstacademie in Amsterdam. 
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1 Loes Verbeek
 
Archimedesplantsoen 301, 1098 KD Amsterdam
T. 06-27337251 
W. www.loesverbeek.nl  
E. ljverbeek@hotmail.com 

Hanneke Tas-Crommentuijn
 
201 Chemin de Gayrac, F-46800 Montcuq en Quercy Blanc, Frankrijk
T. 0033-781 782 337
W. www.hanneketascrommentuyn.nl
E. tas.saux@gmail.com Lo
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Stefanie Verhoef is kunstenaar en edelsmid. Haar werk is 
hedendaags en kenmerkt zich door een eigen esthetiek.

Naast een technische basisopleiding edelsmeden in Amsterdam 
heeft ze een Bachelor in Fine Arts & Education op zak.

In haar ontwerpen zoekt ze naar een balans tussen diverse 
complementerende contrasten. Haar werk is rauw, modern en vaak 
met een speelse twist.

Ik maak unieke handgemaakte sieraden alsook stukken of series 
in beperkte oplage. Van persoonlijke opdrachten wordt ik blij en ik 
ontwerp graag iets intiems naar aanleiding van mijn eigen werk.

Ilse schildert en beeldhouwt. Ze werkt onbevangen en schuwt 
ieder vastomlijnd kader. Voor haar is dit de enige manier om tot een 
volwaardig en krachtig resultaat te komen. 

Vanuit deze vrijheid blijft ze zichzelf continue inspireren en 
vindt ze de uitdaging om onophoudelijk te experimenteren met 
materialen en werkwijzen. Zowel haar schilderijen als haar beelden 
zijn gemaakt van uiteenlopende materialen die uiteindelijk 
onherkenbaar en vervreemd zijn. Deze onuitputtelijke weg naar het 
resultaat maakt het werk van Ilse uniek.

Geconcentreerd en met passie werkt ze meest figuratief en dan 
voornamelijk met dieren. Niet alleen het materiaalgebruik maakt 
het werk van Ilse uniek. De wijze waarop zij met haar vormen 
omgaat kan diep ontroeren. 
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1 Ilse Vorstenbosch
 
Weerdestein 50, 1083 GC Amsterdam
T. 06-24763598 
W. www.jas23.nl  
E. ilsevorstenbosch@live.nl 

Stefanie Verhoef
 
Van Tuyll van Serooskerkenweg 85-2, 1076JH Amsterdam 
T. 06-25085086 
W. www.stefanieverhoef.com
E. info@stefanieverhoef.com Lo
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Mijn focus ligt op dagelijkse gebeurtenissen waarbij ik een poging 
doe om het moment te pakken en de herinnering levend te houden.

Ingid is met een overweldigende meerderheid van stemmen dit 
jaar tot publiekslieveling verkozen bij de Aalsmeer etalage expositie 
Amazing Amateurs 2018 met o.a. een tekening van de hond van 
haar broer op een praam.

In mijn portretten laat ik een klein, onbevlogen en kostbaar 
moment zien van het kind.

Een moment dat beroert en ontroert en nooit meer terug zal 
komen.

De wereld van het kind, hun verhaal.

Ingetogen, met weinig kleur om de aandacht niet af te leiden van de 
expressie.

Balans, compositie en emotie bij elkaar gebracht in een kunstwerk.
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1 Heidi Wallheimer
 
Jan Teulingslaan 63, 1187 SH Amstelveen 
T. 06-55945919 
W. www.heidiwallheimer.com  
E. wallheimerh@gmail.com 

Ingrid Wiebe-Otto
 
De Wiek 9, 2265 VK Leidschendam 
T. 06-11001802 
W. www.ingridwiebe.exto.nl  
E. iwiebe@me.comLo
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Vanaf 1992 brengt Annelie Klein Sprokkelhorst een groot deel van 
haar tijd in haar prachtige atelier door om te schilderen en, de 
afgelopen jaren, te boetseren.

Haar grootste talent is het maken van portretten. Inspiratie om 
te schilderen vindt zij in het lezen van Nederlandse, Franse en 
Italiaanse literatuur. De mens en mens zijn fascineert haar nog 
steeds en deze fascinatie probeert zij vorm te geven in beelden en 
schilderijen. 

Het is een bevestiging als bezoekers iets in een schilderij of beeld 
herkennen of kopen.

Haar muzen zijn haar dochter en kleindochters.

Kunstwerkjes tot dertig euro

Er zijn kunstenaars die er speciaal iets voor maken. Zoals keramiste 
Annemiek Rozenberg, ken je de kerstballen die zij maakt? Die zijn zo 
mooi. Ook keramiste Carla Huson maakt altijd iets bijzonders, die 
is zo creatief.’ Maar dat zijn niet de enige hebbedingen want Hansje 
maakt zelf ook prachtige kettingen. Met engelengeduld rijgt zij 
millimeter kleine kraaltjes aaneen, vervlecht deze op een ingenieuze 
wijze tot een ketting die tenslotte een sieraad om de hals is. Niet 
één ketting is hetzelfde. 

De cadeautjes worden prachtig ingepakt, iedere kunstenaar drukt 
een eigen stempel.

De Pop-up Art Store is alleen maar tijdens de KCA Kunstroute op 
zaterdag 15 en zondag 16 september van 12.00 uur tot 17.00 uur 
geopend.

 

Pop-up Art Store
Uiterweg 184, 1431 AT Aalsmeer
T. 06-12247986
E. mail@hansje.info

Annelie Klein Sprokkelhorst
Uiterweg 253A, 1431 AG Aalsmeer
T. 06-12591171
E. tasks9@hotmail.com

2
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Bij de oude boomgaard op Topsvoort aan één van de oudste wegen van Aalsmeer is van alles te 
genieten. 

Er is een atelier met de jongste kunst van beeldend kunstenaar Karin Borgman, het 
community kunstwerk van De Kunstploeg ‘Groeien tot in de hemel’ is er tussen de oude 
fruitbomen te zien en natuurlijk is er het altijd zonnige terras met overheerlijke appeltaart, 
thee en koffie. 

Gewoon Doen.

 

Ik ben een verfdier

Voor Karin Borgman gaat er geen dag voorbij zonder verf. Zelf zegt 
ze het zo:

 ”Verf is kleur, structuur en wordt vorm en vorm kan alles zijn, want 
verf kan alles worden. Een schilderij, van mensen aan tafel, van het 
spiegelende water van de Westeinderplas of van seringen in een kas. 

Verf wordt een illustratie in het Poelboekje. Verf is deel van de 
expressie van mijn leerlingen. Verf maakt deel uit van de verbinding 
tussen maker en kijker. Als kunstenaar en kunstdocent vind ik 
betekenis in verf. 

Ik ben een verfbeest, een schilderdier. Kom kijken”.

Karin Borgman - De Kunstploeg
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer4
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4 Karin Borgman
 
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer
T. 06-12096497
W. www.karinborgman.nl 
E. karinborgman@xs4all.nl
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Meedoen, dat is de kunst van De Kunstploeg.

Samen met inwoners van Aalsmeer gaat De Kunstploeg het 
community-kunstwerk ‘Groeien tot in de hemel’ realiseren. 
Deelnemers, jong en oud, scheppen en verbeelden hierin hun 
eigen droom door deze als het ware te laten groeien uit een 
terracottabloempot. 

Bij elkaar gebracht in de romantische oude boomgaard moet dat 
uiteindelijk de droom van Aalsmeer worden. Bekende projecten 
van De Kunstploeg bij eerdere edities van de Kunstroute zijn het 
Veldboeket, het Selfie van Aalsmeer, het Aan Tafelproject en de 
Kunstkabouter. 

De Kunstploeg bestaat uit de beeldend kunstenaars Femke 
Kempkes en Karin Borgman en schrijver/dichter Jan Daalman.

We zijn een kleine locatie in onze bedrijfsruimte aan de Uiterweg. Hier hebben wij vorig jaar 
voor het eerst meegedaan. Een kennis wilde meedoen aan de kunstroute en vroeg of ze van 
onze bedrijfsruimte gebruik kon maken.

Het is ons heel goed bevallen en 
voor herhaling vatbaar. Daarom 
hebben wij onze locatie opnieuw 
aangemeld en bouwen een eigen 
netwerk op van kunstenaars 
die nu en in de toekomst bij ons 
kunnen exposeren.

Wij hopen hiernee een bijdrage 
te leveren aan dit mooie 
evenement.

De Kunstploeg
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer
T. 06-12096497
W. www.dekunstploeg.nl
E. jdaalman@xs4all.nlLo
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4

Locatie Schreuders
Uiterweg 153/g, 1431 AD Aalsmeer
T. 06-53812063 (Fred Schreuders)
E. f.g.schreuders@planet.nl5
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Arie Pieter de Raat werd al jong gestimuleerd door zijn ouders om te 
tekenen en schilderen. Maar geen kunstacademie of iets dergelijks, 
een vak leren, je brood verdienen, daar ging het om. 

Veel jaren later weer begonnen met schilderen. Van abstract tot 
(magisch) realisme, als hij er maar innerlijke rust mee kan bereiken 
of uitdrukken. Dus veel verstilling te zien. Een kleurrijk pallet.

 

Om zoveel mogelijk contact te houden met het materiaal werk 
ik bij voorkeur met hamer en beitel. Mede hierdoor bestaan mijn 
sculpturen voornamelijk uit werken van albast, serpentijn en 
speksteen. 

De ontwikkeling van de ruwe steen tot een sculptuur in de 
natuurlijke kleuren van het materiaal ervaar ik steeds weer als 
een grote uitdaging. Hierbij laat ik mij de ene keer leiden door de 
vorm van de steen, andere keren echter heb ik een bepaalde vorm 
in gedachten, of ik boetseer in klei een voorbeeld waarnaar ik mijn 
sculptuur verder vorm. De uitkomst kan daarbij zowel figuratief 
als abstract zijn, waarbij het vrouwenlichaam als onderwerp vaak 
centraal staat.

Boetseren is mijn tweede passie. Dit kan zowel in klei als in was tot 
uiting komen. De resultaten hiervan kunnen vervolgens in brons 
worden gegoten.

Arie Pieter de Raat
Vrijbuiterhof 14, 2132 TL Hoofddorp
T. 06-24260079
W. apderaat.blogspot.com/
E. ap.raat@quicknet.nl
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5 Mien Tijssen
 
Gravenbos 6, 2134 LJ Hoofddorp
T. 023-5639514
E. m.tijssen@kickmail.nl
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Jachthaven ‘De Oude Werf ’ is een kleinschalig watersportbedrijf, ongeveer halverwege de 
Uiterweg. In lang vervlogen tijden stond daar een winkeltje, waar dorstige voorbijgangers een 
borreltje konden kopen: in de volksmond bekend als café Halfweg.
Tijdens de jaarlijkse kunstroute voor velen, gaande over de Uiterweg van locatie naar 
locatie, opnieuw een rustpunt. De loods is leeggeruimd en schoongemaakt, boten hebben 
plaatsgemaakt voor kunst.

Direct naast de loods staat het atelier, waar Anneke vrijwel dagelijks werkt. Loop naar binnen, 
adem de atmosfeer in, bekijk de werkstukken in wording vanaf de nog ruwe klei tot het 
uiteindelijke kunstwerk. Laat uw ogen gaan over Anneke’s gereedschap, vanaf het simpele 
potlood waarmee de ontwerpen worden getekend tot de indrukwekkende oven.
Misschien wilt u op een rustig moment nog eens terugkomen; maak een afspraak, u bent van 
harte welkom.
 
Nico Cornelder, de kunstenaar die meester is in het houtbewerken neemt zijn draaibank mee 
en demonstreert! En zoals elk jaar is er gelegenheid om van een rustmomentje te genieten 
met een drankje.

En niet onbelangrijk………er zijn toiletten op de jachthaven! 

Als een rode draad loopt het creëren door mijn leven: beeldhouwen, 
Maria-en boeddha -tempeltjes en nu allerlei beeldjes en reliëfs van 
bewerkt en beschilderd papier.

Het scheppingsproces geeft mij ruimte in m’n geest en .....vleugels. 
Vleugels zijn een terugkerend thema in mijn werk. De gevleugelde 
mens die de zwaartekracht wil ontstijgen. 

Met de vleugels en het vaak gebruikte blauw geef ik het ruimtelijke 
aan waarbinnen we onze dromen kunnen waarmaken en 
ontplooien om misschien dansend door het leven te gaan.
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6 Nico Boere
 
Joos Banckersweg 22 II, 1056 ER Amsterdam
T. 020-6163040
E. nicoboere57@gmail.com

Jachthaven ‘De Oude Werf ’ 
Uiterweg 125-127, 1431 AD Aalsmeer
T.  06-51598060
W.  www.deoudewerf.nl
E.  info@deoudewerf.nl
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Nico Cornelder (1957) is na zijn opleiding als meubelmaker 10 jaar 
werkzaam geweest als houtdraaier. Deze passie zet zich voort in 
het ontwerpen van kunstobjecten van hout.

Afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het maken van 
designobjecten die gebruikt kunnen worden voor verschillende 
doeleinden.

De tas die jij wilt
Liefde en vlijt
De tas die jou is
Wat wil je nog meer

“Als je mij vraagt hoe het zo gekomen is” zeg ik altijd dat het een uit 
de hand gelopen hobby is.

Sinds een aantal jaren maak ik exclusieve tassen van duurzame 
materialen, zoals: vijverfolie, afdekfolie, brandslang, 
vrachtwagenbinnenband en asfaltfolie – altijd in combinatie met 
echt, maar vaak bijzonder leer. 

Alle tassen zijn uniek (ik maak er overal maar één van) maar 
toch – door haar eigen, bijzondere stijl – heel herkenbaar als een 
TRoosTassen tas.
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6 Toos van Dishoeck
 
J. Coltranestraat 15, 1066 GN Amsterdam
T. 06-2316969
W. www.toostassen.nl
E. jerflo@live.nl

Nico Cornelder
 
Saffier 2, 3641 XW Mijdrecht
T. 06-25143250
W. www.nicocornelder.exto.nl
E. n.cornelder@kpnmail.nlLo
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De fascinatie voor het oermateriaal klei ontstond bij Anneke op haar 
achtste verjaardag. Die dag staat onuitwisbaar in haar geheugen 
gegrift: voor de eerste keer op een draaischijf mocht zij proberen uit 
een vormeloze homp klei een vaasje te draaien. 

Ongeveer 40 jaar later is de drang om scheppend bezig te zijn 
losgebarsten. Sindsdien is zij vrijwel dagelijks bezig om eigen ideeën 
uit te werken of opdrachten van anderen te vertalen naar speelse 
vormen of ingetogen objecten. Altijd uniek maar herkenbaar door 
taal- en kleurgebruik. 

Kunstroute 2018 is voor mij de vijfde keer dat ik als deelnemer 
aanwezig ben en er volop van geniet op locatie “De Oude Werf ” bij 
gastvrouw Anneke Harting.

Schilderen betekent voor mij relaxt bezig zijn met kleuren, verf en 
compositie. 

Hierbij komt mijn bloemisten achtergrond goed van pas.
Bloemen spelen bij deze expositie voor mij een grote rol.
Natuurlijk vergeet ik onze Westeinderplassen niet.

Kortom…. Bloemen…. Water…. Kleur….
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6 Bob van den Heuvel
 
Kudelstaartseweg 94-1, 1433 GL Kudelstaart
T. 06-22289503
W. Bobbloemen.nl
E. bob.plaswijck@planet.nl

Anneke Harting
 
Uiterweg 125-127, 1431 AD Aalsmeer
T. 06-12874610
W. www.annekeharting.nl
E. info@annekeharting.nlLo
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Het kunstenaarsechtpaar Kantzilieris-Valiri werkt al vele jaren 
samen aan een kleurrijke collectie die bestaat uit verlichting van 
glas en marmer, sieraden van glas en keramiek en kleine sculpturen. 

Zij werken vanuit hun atelier in Athene en runden een eigen 
galerie op Syros in het centrum van de Cycladen. Hun werk wordt 
geëxposeerd op meerdere plaatsen in Griekenland en Italië en het 
Nationale Museum van Athene heeft enkele lichtobjecten van hen 
in de collectie.

Altaren van de natuur

Afgelopen winter reisde Mark door Cambodja en Laos. Het opnieuw 
ervaren van een andere cultuur, de ontmoetingen met mensen 
en bezoeken aan tempels riepen emoties en herinneringen op. In 
veel tempels staan boten om kaarsen te offeren aan de goden en 
geliefden te herdenken. Het is een plek waar vaarwel en een goede 
vaart wordt gezegd. 

Nu heeft hij een nieuwe serie altaarbeelden gemaakt, geïnspireerd 
op de boten in de tempels. Beelden met veel symboliek en vormen 
uit de natuur. Diepe emoties, altaar en natuur versmelten met 
elkaar.

Hij heeft een nieuwe serie beelden van bloemen gemaakt. Beelden 
van brons in combinatie met hout. Door deze combinatie krijgen de 
tulpen, irissen en rozen extra veel kracht.
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6 Mark van Kuppevelt
 
Banken 1B, 1424 PS De Kwakel
T. 06-54981504
W. www.markvankuppevelt.nl
E. markvankuppevelt@gmail.com
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6 Theodoros Kantzilieris & Eleni Valiris
 
Contact: Nancy van Putten, Ophelialaan 19, 1431 HA Aalsmeer
T. 06-38762815
E. lanance@kpnmail.nl
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Natuur is fascinerend, in mijn dagelijkse werk zie ik de meest mooie 
bloemen en planten.

Samen met fotograaf Wilfried Overwater leggen wij op onze manier 
deze schoonheid vast en laten we graag ons gezamenlijke werk 
zien.

Ook de mens achter het bijzondere product de Sering mag gezien 
worden. Sinds 2010 hebben wij alle seringenkwekers van de 
Uiterweg geportretteerd; een bijzondere verzameling mooie 
mensen.

Ook op deze locatie:
Muziek door André Alderden, Karin Oostwouder, Bobby Enthoven en zijn 
dochter Marit / De Kadoos (Helma, Menno, Rob en Ton) en
Theater door Toneelvereniging De Rijzenspelers. Zij laten enkele scènes zien 
uit een stuk van Alex van Warmerdam: “Zal Faas zich los kunnen schilderen 
van zijn ouders”? 

Sinds vijf jaar schilder ik. Gestart met acrylverf op doek, maar 
al snel overgegaan naar een heel andere techniek : olieverf met 
onderschildering op paneel. Een manier van schilderen zoals de 
oude meesters deden, denk aan Rafael, Michelangelo. 

Een techniek die nogal tijdrovend is omdat er veel glacerend 
gewerkt wordt (= heel dunne laagjes transparante verf over elkaar 
heen) waardoor diepte en intense kleuren in het schilderij ontstaan. 

Elize Eveleens, Klimproducties
Uiterweg 90a, 1431 AR Aalsmeer
T. 06-53670578
W. www.klimprodukties.nl & www.leaf-it.nl
E. elize@klimprodukties.nl

7

Lia Stemerding
 
Koggewaard 24, 1824 GK Alkmaar
T. 06-23650269
E. lia-stemerding@hotmail.com
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De Historische Tuin is één van de mooiste locaties van de kunstroute van Aalsmeer. 

Het is een ‘levend tuinbouwmuseum’, dat een overzicht geeft van de Aalsmeerse tuinbouw 
vanaf 1700 tot 1940, teelten van fruit, bomen, aardbeien, vormculturen, sierheesters, rozen, 
trekheesters, buitenbloemen, perkgoed en de start van snij- en potplanten in bakken en kassen.
Het biedt een grote variatie aan plekken, sferen, geuren en kleuren dat het decor vormt voor 
de tentoon te stellen kunst. Met zorg wordt gekeken hoe de kwaliteit van beide elkaar kunnen 
versterken. 

Yolanda Eveleens volgde de opleiding Vrije Grafiek aan de Rietveld 
Academie, waar ze zich bekwaamde in de etstechniek. Groei en 
metamorfose vormen een terugkerend thema in haar werk. Maar 
deze processen worden gebruikt voor het verbeelden van een 
‘binnenwereld’. 

Eveleens omhult zich met mantels van organische materialen 
of duikt naar binnen in aarde en water. Ook processen in het 
menselijk lichaam, zoals de ademhaling of de slaap vormen een 
inspiratiebron. 

Zo creëert ze met onverwachte combinaties van nauwkeurig 
getekende elementen, fascinerende en poëtische prenten. 
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8 Yolanda B. Eveleens
 
Leeghwaterstraat 26, 1462 JE Middenbeemster
T. 06-10236161
W. www.yolandaeveleens.nl
E. yolandaeveleens@gmail.com

Historische Tuin
Uiterweg 32, 1431 AN Aalsmeer
T.  0297-324089
W.  www.historischetuinaalsmeer.nl
E.  info@historischetuinaalsmeer.nl
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Ik kende Aalsmeer al via het zeilen op de Westeinderplassen. Ook 
heb ik nog een aantal jaren in het huis gewoond dat ontworpen is 
door architect Duiker.

Bij mijn werk laat ik mij vaak inspireren door de grilligheid en 
kleuren van de natuur. In een omgeving als de Historische Tuin, 
komt mijn werk optimaal tot zijn recht. 

Mijn hangende mobiles, mensfiguren die los in de ruimte aan 
draden hangen, zweven boven de vruchtbare aarde wachtend op 
een nazomerbries. 

Vogelhuizen

Het bouwen van vogelhuizen is een uitdagende en bezielende 
arbeid. Het is architectuur op kleine schaal, architectuur voor in 
de achtertuin, vogelhuisvesting op niveau. Ieder huisje is immers 
een uniek en autonoom kunstwerk, dat met veel respect voor een 
eventuele gebruiker tot stand wordt gebracht. Ieder huisje wordt 
ontworpen en met liefde voor de natuur in elkaar gebouwd. 

Maar toch is het wel of niet bewoond worden niet mijn 
belangrijkste uitgangspunt. Het vogelhuisje dient als een voertuig 
van mijn geest. Het vogelhuisje heeft voor mij een functie als 
drager en aanjager van het scheppingsproces. En zo ontstaan de 
kunstwerken, die een eigenzinnige mix vormen tussen autonome 
kunst, mini-architectuur en functioneel object. Wordt het 
functioneel, of blijft het op zich staande kunst? 

Je blijft er wel naar kijken, naar die vogelhuisjes! 
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8 Leo Gerritsen
 
Vogelzang 9, 6611 KZ Overasselt
T. 06-10020353
W. www.leogerritsen.eu
E. erpewaai@hetnet.nl
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8 Jurjen Fontein 
 
Griftstraat 25, 1079 XV Amsterdam
T. 06-53536023
W. www.artevent.nl
E. jfontein@xs4all.nl
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In 1996 schilderde Grotenbreg een indigoblauw vlak en een 
zilverglanzende volle maan verscheen in zijn werk.

Daarna maakte hij een serie ‘Maanlandschappen’ en ‘Manen en 
Nachtlicht’ (deze serie ontstond tijdens een reis langs dorpen in 
Frankrijk, waar de straatverlichting ’s nachts uitging). 

Op een zeker moment verscheen er ook een hond, als waakhond 
tussen ondermaans en bovenmaans. In deze serie werken wordt 
het mystieke aspect in zijn werk zichtbaar.

Het werk van Ton Kalle heeft een sterke band met de natuur.

Steen is het medium……. waarbij de steen zo veel mogelijk in zijn 
waarde wordt gelaten.

Eenvoud, Stilte en Rust spelen hier een meditatieve rol.

Verwijzingen naar oerkrachten en de kracht van de natuur
komen intuïtief boven drijven.
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8 Ton Kalle
 
Nieuwe Hoogstraat 13 l, 1011 HC Amsterdam
T. 06-52446510
W. www.kalle.ws - www.tonkalle.nl
E. tonkalle@yahoo.com
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8 Jan Grotenbreg
 
Zomerdijkstraat 203, 1079 XB Amsterdam
T. 020-6445949
W. www.jangrotenbreg.nl
E. jangr@xs4all.nl
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Mijn grote doeken, met als onderwerp dans, zijn o.a. geïnspireerd 
op Balinese dans en komen tot hun recht in hoge ruimtes zoals 
grachtenpanden, kassen en kastelen.

Tentoonstellingen: regelmatig in museum Kranenburgh in Bergen 
en in een door de ambassade van Wit/Rusland georganiseerde 
reizende tentoonstelling tot 2019 door Europa. 

Ook op deze locatie:
Op zondag 16 september zal veelzijdig musicus Kees Post van 14.00 tot 
16.00 uur pianocomposities spelen die geïnspireerd zijn op mijn werk en 
gebaseerd op twee authentieke gamelan thema’s.

De herinnering is eerder een creatieve potentie, letterlijk het 
innerlijk maken, waardoor een samenhang innerlijk tot stand komt.

Thema’s in mijn beeldend werk bevinden zich in de relatie die een 
sieraad (of object) aangaat met de drager en de buitenwereld. Met 
de persoonlijke keuze van het dragen van een bepaald sieraad (de 
unieke vormgeving van een sieraad, gekozen materiaalgebruik en 
gebruik van poëtische verdichting van gevoel en menselijke emoties 
in de werken), vertelt de drager over zichzelf een verhaal aan de 
buitenwereld en mijn sieraden laten zien een intieme binnenruimte. 

Soms leeg gelaten voor interpretaties, soms gevuld met gevonden 
materiaal om richting te geven aan verbeeldingskracht en 
materiaaluitdrukking.
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8 Mark van Slooten
 
Cavaljéplein 298, 1442 XV Purmerend
T. 0299-433640
W. www.markvanslooten.nl
E. mail.markvanslooten@gmail.com
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8 Dorrit Klomp
 
Karel du Jardinstraat 72 III, 1073 TE Amsterdam
T. 06-41778180
W. www.dorritklomp.nl
E. info@dorritklomp.nl

26



Ruud Streefkerk maakt sjabloonschilderijen met olieverf op 
geprepareerd papier, een unieke techniek. Ze vormen de neerslag 
van indrukken die hij tijdens zijn reizen door Europa opdoet. 

Uitgangspunt is een schets waarvan hij een sjabloon snijdt. 
De voorstelling - landschappen, planten, dieren, mensen of 
gebouwen - wordt opgesplitst in ontelbare grillig gevormde 
kleurvlakjes, eilandjes gescheiden door witte lijnen. 

Deze losse vlakjes worden ieder op zich bewerkt alsof het aparte 
abstracte schilderijtjes zijn. Uiteindelijk bouwt de beschouwer op 
zijn eigen wijze het totaalbeeld weer op. 

Het einde in verstilling

Foto’s van bevroren en smeltende bloemen tonen dat in verval (de 
korte duur van de schoonheid van bloemen) veel energie, verstilling, 
transformatie en schoonheid schuilt.

Het roept de emotie, fantasie en beleving van de kijker op en 
confronteert hem met de cyclus van het leven.

Door de close up is er kleur en materie te zien waardoor de kijker het 
beeld ingetrokken wordt.

Alle foto’s zijn gemaakt met natuurlijk licht om het organische 
proces van de transformatie te benadrukken.
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8 Ems Willems
 
Kastanjelaan 31, 1382 RA Weesp
T. 06-55334804
W. www.facebook.com/emsinvorm
E. ems-in-vorm@hotmail.com
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8 Ruud Streefkerk
 
Leeghwaterstraat 26, 1462 JE Middenbeemster
T. 06-10915019
W. www.ruudstreefkerk.com
E. ruudstreefkerk@gmail.com
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In het Oude Raadhuis organiseert KCA jaarlijks 7 exposities. 

Het seizoen 2018-2019 start op 30 augustus met een tentoonstelling 
met werk van Heidi Wallheimer getiteld: “Magnification”. 

In deze tentoonstelling laat Wallheimer in foto’s, tekeningen en 
sculpturen vergrotingen zien van de kleine dingen waar we dagelijks 
buiten aan voorbijlopen. Een schelp, een stukje onkruid of de 
schaduw.

Heidi Wallheimer staat tijdens de Kunstroute ook bij locatie 1.

Het historische pand aan de Marktstraat 19 is er na de verbouwing 
weer helemaal klaar voor. 

In het weekend van de kunstroute zullen Wim Keessen en 
medewerkers van Ons Tweede Thuis hun prachtige kunstwerken 
tentoonstellen. 

Daarnaast zijn er allerlei feestelijke activiteiten, want op zaterdag 15 
september wordt om 13.00 uur De Oude Veiling officieel geopend. 

Activiteiten:
Na 13.00 feestelijke activiteiten in het hele pand

Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 9, 1431 CA Aalsmeer
T.  0297-344318 (tijdens openingsuren)
W.  www.kunstencultuuraalsmeer.nl
E.  info@kunstencultuuraalsmeer.nl

9

10
De Oude Veiling
Marktstraat 19, 1431 BD Aalsmeer
T.  06-28869726 (Thomas Visser)
W.  www.deoudeveiling.nl
E.  info@deoudeveiling.nl
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Wim Keessen (1946, Amsterdam) is een schilder die zich speciaal 
richt op het schilderen van portretten.

Zijn werk kenmerkt zich als een vorm van pop-art en is onmiddellijk 
te herkennen aan de felle kleuren en directe krachtige lijnen.

Hij is autodidact en leerde de basisprincipes van het tekenen in zijn 
jeugd van zijn vader die een getalenteerd amateurtekenaar was.

Het geeft Wim een kick als hij vanuit de summiere eerste 
schetslijnen langzaam een goed gelijkend portret ziet ontstaan.

Wat is er leuker om met je handen bezig te zijn en mooie producten 
en kunst te maken? 

In de ateliers van Ons Tweede Thuis zijn de cliënten hier dagelijks 
mee bezig. Van klei tot een mooie schaal of kunstzinnig beeld, van 
een tekening tot een prachtig schilderij. 

Cliënten hebben vaak hun eigen ideeën die zij samen met de 
begeleiding verder uitwerken in een zoektocht naar hun eigen 
talenten. 

Zij zijn trots op hun werk en laten dit graag aan u zien! 
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10 Ateliers Ons Tweede Thuis
 
Atelier Middelpolder, Veteranenlaan 3, 1183 DL Amstelveen 
T.  020-4061010
E. wpatelier.middelpolder@onstweedethuis.nl 
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10 Wim Keessen
 
Marktstraat 10, 1431 BE Aalsmeer
T. 0297-329727
E. keessendevries@gmail.com
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Vind uw weg op de Kunstroute Aalsmeer 2018

Locatie 1 - Jachthaven Otto 
Feestelijke opening: Zaterdag om 11 uur 
Verder tijdens de Kunstroute
Een gevarieerd muziekprogramma met 
live optredens, heerlijke koffie en bar.

Locatie 4 - Karin Borgman
Community Art ‘Groeien tot in de hemel’.

Locatie 8 - De Historische Tuin
Optredens Bandbrouwerij in de voortuin aan de 
Uiterweg 
Zondag 14-16 uur
Bij de expositie van Dorrit Klomp optredens van 
pianist Kees Post met composities geïnspireerd 
op haar werk .

Locatie 9 - Het Oude Raadhuis
Expositie ‘Magnification’ met werk van Heidi 
Wallheimer.

Locatie 10 - Oude Veiling
Zaterdag 13 uur officiële opening van de totaal 
verbouwde Oude Veiling met aansluitend 
festiviteiten.

Locatie 14 - Cultureel Café Bacchus
Zaterdag 21.00 uur, Jazzconcert met Frank 
Paavo Quintet.
Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een 
Jazzconcert o.l.v. saxofonist Robbert Tuinhof.

Locatie 15 - Gedichtentuin
Poëzie in een oase van rust.
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Op de locatie met een           kunt iets drinken en soms ook eten

Locatie 19 - Kinderboerderij Boerenvreugd
Leuke workshops voor kinderen.

Locatie 23 - Keramiekatelier Tries Smilde
Workshops porseleinen tegels schilderen voor 
volwassenen en kinderen.

Locatie 26 - De Kunstkas
Kunstproject “De KunstKasKids”
Yoga workshops op beide dagen van 11- 12 uur 
met Marijke Ohlenbusch.

Locatie 17 - Flower Art Museum
Diverse activiteiten in en rond het museum.

Locatie 18 - Watertoren
Beklim de watertoren voor een spectaculair 
uitzicht. 



Carla Huson (1961) is al 30 jaar een Aalsmeerse kunstenaar bij 
uitstek. 

Ze is meestal te vinden in haar atelier op het Stokkeland. Hoewel 
het maken van keramiek haar belangrijkste bezigheid is, kan ze het 
niet laten tal van andere disciplines op zijn minst uit te proberen. 

Waarin ze afwijkt van de meeste ander keramisten is o.a. dat ze zelf 
haar glazuur maakt. 

Op verzoek maakt ze van as van een gecremeerd huisdier glazuur 
waarmee ze een object kan glazuren als aandenken.

Autodidact in het schilderen met acrylverf. Mijn schilderstijl 
kan worden omschreven als Geometrische abstractieonisme 
gecombineerd met felle kleuren aangebracht in horizontale, 
verticale en diagonale vlakken met gelijkmatigheid, symmetrie en 
rechte lijnen in verschillende richtingen. 

Het is fascinerend hoe de keuze voor een kleur ineens andere 
kleuren naar voren komen. 

Een kleur alleen zegt niets maar in de dialoog met andere kleuren 
krijgt een schilderij pas betekenis. 

Kleuren komen steeds terug en elke kleur krijgt zijn kracht met wat 
er naast ligt.

 

Michael Glanz
Seringenstraat 1, 1431 BH Aalsmeer
T. 06-17549480
W. www.michael-glanz-artist.nl
E. michael.glanz@hotmail.nl

Keramiekatelier Carla Huson
Stokkeland, Stommeerkade, 1431 AB Aalsmeer
T. 06-57934904
E. carlaKeramiek@gmail.com
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Het clubhuis van WV Nieuwe Meer is een gemeentelijk monument dat rond 1927 is gebouwd 
naar een ontwerp van architect en NM lid D. Greiner volgens de stroming “De nieuwe 
zakelijkheid” van de Amsterdamse School. 

Het clubhuis vormt samen met het 
zonnige terras het kloppend hart van 
Watersportvereniging Nieuwe Meer.

Binnen het gebouw bevindt zich een 
Restaurant waar à la carte gegeten kan 
worden tegen watersportvriendelijke 
prijzen.

“Met mijn hoofd in de wolken en mijn blik op de grond zoek ik 
veertjes, schelpen en verhalen”

Vormen, texturen en kleuren uit de natuur vormen de inspiratiebron 
voor Lisettes schilderijen en sieraden. Eén van de belangrijkste 
thema’s is het samenspel tussen mens en natuur die, goedschiks en 
kwaadschiks, ons landschap vormgeven. 

Lisettes schilderijen zitten vol fantasierijke bouwsels, waarbij de 
grens tussen natuur en menselijk ingrijpen vervaagt. Elk landschap 
bevat zo een eigen verhaal, waarbij veel ruimte blijft voor de 
fantasie van de kijker.
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13 Lisette Eisenga
 
Meerlaan 145, 2181 BM Hillegom
T. 06-20303979
W. www.lisetteeisenga.nl
E. lisetteeisenga@gmail.com

WV Nieuwe Meer
Stommeerweg 2, 1431 EW Aalsmeer
T. 0297-324589
W. wvnieuwemeer.nl
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Bacchus is al 26 jaar het Cultureel Café van Aalsmeer. Een plek 
volledig gerund door vrijwilligers waar Cabaret voorstellingen, 
Jazz concerten Art house films en diverse vormen van Live muziek 
worden gebracht. 

Sinds 2009 is Bacchus een locatie van de Kunstroute en nodigen 
wij fotografen en beeldend kunstenaars uit om in Bacchus te 
exposeren.

Muziek:
Zaterdagavond (21.00 uur) Frank Paavo Quintet (Jazz)
Zondagmiddag (17.00) Afsluiting Kunstroute met een Jazz concert in 
gelegenheidssamenstelling onder leiding van saxofonist Robbert Tuinhof.

SiLo Atelier

In de stortkelder van een voormalige graansilo is Lonny’s 
keramiekatelier gevestigd. Hier maakt zij haar beelden, sculpturen, 
vaasobjecten enz.

Sinds een jaar is zij een totale nieuwe weg ingeslagen met haar 
werk. Ze combineert haar passie voor klei met haar fascinatie voor 
mode.

Vanuit deze twee elementen is haar nieuwe werk ontstaan.
Zwarte klei als basis met vrolijke, kleurrijke modeaccenten. 

Werk, waar niet alleen Lonny, maar inmiddels heel wat mensen blij 
van worden.

Cultureel Café Bacchus
Gerberastraat 4, 1431 SG Aalsmeer
T. 06-28488496
W. www.cultureelcafebacchus.nl
E. jazz@cafebacchus.nl
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Lonny van Rijn 
 
Leimuiderdijk 238, 2154 MN Burgerveen
T. 06-25066869
W. www.Si-LoAtelier.nl
E. lonny@si-loatelier.nlLo

ca
ti

e 
13

34



Met ruim een half jaar schilder ervaring betreed ik als groentje de 
kunstwereld met zowel allerdaagse als niet-allerdaagse landschap 
schilderijen.

Geïnspireerd door de technieken van Bob Ross, de vluchtige stijl van 
Claude Monet en het outside-the-box denken van een afgestudeerd 
grafisch vormgever breng ik doorsnee landschappen tot een nieuw 
niveau. 

Naast doek is er ook werk te bewonderen op o.a. gerecycled hout. 
Denk hierbij aan skateboard decks, gitaar bodies en afvalhout en 
zelfs textiel. Je kunt het zo gek niet bedenken.

Kunstenaar - Schilder en Pedagoog

Rosa komt uit Spanje en ze woont al bijna vier jaar in Nederland. 
Schilderen is haar passie. Ze is een autodidactische kunstenaar. 

Ze werkt met verschillenden materialen, technieken en texturen 
naast de combinatie van kleuren. 

Haar inspiratie is de natuur en de gevoelens die zij oproept.
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14 Rosa Lara Cobos
 
Haydnstraat 14, 1431 BZ Aalsmeer
T. 06-25172429
E. rosalaracobos@me.com
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14 Tom de Hundt
 
Begoniastraat 43, 1431 TA Aalsmeer
T. 06-50535013
Fcebook: Hundt Paintings & Artwork
E. tom@dehundt.eu
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Het clubgebouw van de watersportvereniging Westend is een gemeentelijk monument,
gebouwd in 1926 naar ontwerp van architect Ernst Ruhwandl.

Verscholen achter de jachthaven Dragt 
staat het op palen aan het einde van 
de steiger, aan alle zijden door water 
omgeven. Omdat het licht van alle 
zijden het clubhuis binnenvalt is de 
locatie bij uitstek geschikt voor drie-
dimensionale kunst, verrijkt met een 
blik op de Kleine Poel.

Voor de 10de achtereenvolgende keer is er een gedichtentuin in het 
groenmonument aan de Stommeerweg.

Dit jaar is het thema: AARDE. Vele dichters uit Aalsmeer en 
omgeving hebben zich laten inspireren om hun Aardse gedachten in 
dichtvorm te uiten.

De gedichten staan opgesteld op standaards gedurende de eerste 3 
weekenden van september.

 

Boomkwekerskerkhof, Gedichtentuin
Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Contact: Marijke Haremaker, T. 06-12026191
W. www.skca.nl

WV Westend
Stommeerweg 72, 1431 EX Aalsmeer (Jachthaven Dragt)
Contact: Kees de Boo, T. 06-53348085
W. www.wvwestend.nl
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In het Flower Art Museum staat de verbeelding van bloemen, 
planten en natuur in de hedendaagse kunst centraal. Het 
museum is sinds juli 2018 gevestigd op een bijzondere locatie aan 
de Westeinderplassen, tegenover de markante watertoren van 
Aalsmeer. Op het dak is een beeldentuin. Tijdens de Kunstroute 
kunt u het museum gratis bezoeken.

In het Flower Art Museum zijn verschillende tentoonstellingen. De 
Nederlandse topkunstenaars Reinoud van Vught en Seet van Hout 
tonen hun imposante doeken, waarin florale en organische vormen 
de boventoon voeren. 

In de thematentoonstelling ‘Inspiring gardens’ laten vijf 
uiteenlopende kunstenaars zien hoe de tuin hen inspireert. Er is 
werk te zien van Afke en Karin Borgman, Monic Persoon, Joost 
Veerkamp en Frits Vogel in een tentoonstelling over Aalsmeer 
bloemendorp. De Amsterdamse kunstbeweging Tropisme maakt 
kunst over de plantenwereld. 

Mysterieus, monumentaal en met een verhaal dat ik vertellen wil 
dat achter elk werkstuk zit. 

Werk dat mijn voorouders en mijn voorouderlijke cultuur 
reflecteert. Zodat mijn voorouders hun waarde en respect krijgen 
die ze verdienen. Zoekende naar het raadsel achter de cultus, 
rituelen, magie en religie en de hoop.

Ik wil mijn manier van de kijk op de wereld laten zien, mijn 
interpretaties van ideeën omzetten in kunstobjecten.

Flower Art Museum
Kudelstaartseweg 1, 1431 GA Aalsmeer (Galerie Sous-Terre)
T. 06-26070202
W. www.flowerartmuseum.nl
E. info@flowerartmuseum.nl
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Yvetti van den Berg
 
Verremeer 62, 1435 NB Rijsenhout
T. 06-51220571
W. www.pionia.nl
E. pionia@pionia.nlLo
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Bij een kinderboerderij wordt waarschijnlijk gedacht 
aan kinderen en dieren. Kinderboerderij Boerenvreugd 
is echter ook een dagbestedingslocatie voor een groep 
mensen met een beperking. 

Het is deze samenwerking die Boerenvreugd koppelt 
aan Ons Tweede Thuis waar mensen kunst kunnen 
maken als een vorm van expressie en dagbesteding. 

Dit jaar bestaat kinderboerderij Boerenvreugd 25 jaar. 

Reden om ook de belangrijke samenwerking met 
Ons Tweede Thuis in het zonnetje te zetten!

Activiteiten op deze locatie:
Tentoonstelling van diverse kunstvormen (keramiek, papier-maché, schilderijen, etc.)
Met leuke workshop voor kinderen!

Hoewel iets buiten de route ligt de Watertoren als locatie te stralen
aan de Westeinderplas. Hier kunt u amateurschilderskunst van de 
bovenste plank bekijken. Ook zijn, tegen een geringe vergoeding, 
alle treden van de trappen te beklimmen tot de trans, waar u met 
een weergaloos uitzicht wordt beloond.

Hier exposeren: Woensdagavond Werkschuitschilders

De woensdagavond Werkschuitschilders is een groep mensen 
die al vele jaren samen de cursus tekenen en schilderen volgen 
bij de Werkschuit in Aalsmeer. Voor hun plezier schilderen zij 
diverse onderwerpen zoals; stillevens, portretten, abstracten, 
landschappen, vrolijke schilderijen en doen ze gezamenlijke 
opdrachten.

 

Watertoren
Kudelstaartseweg 16, 1431 GA Aalsmeer 
Contact: Alma de Jong, T. 06-54733504
W. www.aalsmeer-watertoren.nl
E. info@aalsmeer-watertoren.nl

Kinderboerderij Boerenvreugd
Beethovenlaan 118, 1431 WZ Aalsmeer
T. 0297-345902
W.  www.boerenvreugd.nl
E.  bestuur@boerenvreugd.nl
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Iets buiten de route, maar een prachtig nieuwe locatie: Mendel. Het is er ruim, licht en leent 
zich perfect voor kunst, dit met een grote en kleine k. 

Kunst Collectief Mendel en kunstenares Maaike van Rijn hebben voor u een mooie expositie 
gecreëerd. Zij nodigen iedereen van harte uit om te gaan kijken. 

Atelier Floriande is een werkplaats voor mensen met een beperking. 

12 Kunstenaars werken hier vijf dagen in de week aan creatieve 
kunstwerken. Tekeningen, schilderijen, beelden van papier-maché, 
hout en keramiek. Elke kunstenaar wordt gestimuleerd zo veel 
mogelijk zijn of haar eigen stijl te ontwikkelen en dit resulteert in 
zeer uiteenlopend en kleurrijk werk. 

Afgelopen jaar heeft Atelier Floriande mogen exposeren in het 
Oude Raadhuis en dit jaar zijn werken van deze bijzondere 
kunstenaars voor het eerst te bewonderen tijdens de kunstroute op 
kinderboerderij Boerenvreugd.

Locatie Mendel
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer
T. 0297-753900
W. www.ateliersteengoed.nl20

Ons Tweede Thuis 
 
Atelier Floriande p/a Waddenweg 25, 2134 XL Hoofddorp
T. 023-5569120
W.  www.onstweedethuis.nl/zorglocatie/dc-floriande
E.  atelier@onstweedethuis.nlLo
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Je hart, innerlijk en je ziel…

Dat is het uitgangspunt waaruit ik creëer. Geïnspireerd door 
moeder natuur, met haar schoonheid en alles wat zij ons geeft. Van 
zaden tot waterdruppels, van rust naar hernieuwde energie. Dit in 
combinatie met de stilte en ruimte om mij heen. 

Mijn werk wordt gekenmerkt als vrouwelijk, organisch en spiritueel 
met elementen van rust en groei. Waardoor het schilderij keer op 
keer als een magneet werkt en rust blijft ervaren.

Iedereen wil meedoen in de maatschappij, activiteiten centrum 
Mendel van OTT heeft een breed aanbod van activiteiten en heeft 
haar deuren open gezet. 

Atelier Steengoed, is één van de werk activiteiten van het centrum. 
Hier worden werken gemaakt van keramiek, mozaïek en kaarsen. 
Het aanbod is divers, verrassend en kleurrijk. 

Alle creaties zijn gemaakt door mensen met een beperking, 
gecreëerd vanuit hun eigen talent en mogelijkheid. Tijdens de 
expositie is er een mooie mix van o.a. keramiek, proza, schilderijen, 
mozaïek, en columns te zien van het centrum.
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20 Kunst Collectief Mendel
 
Zwarteweg 89, 1431VM Aalsmeer
T. 0297-753900
W. www.ateliersteengoed.nl
E. m.vanrijn1@onstweedethuis.nl
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20 Maaike van Rijn
 
Tymon van Hiltenstraat 7, 1427 BJ Amstelhoek
T. 0297-785359
W. www.maaikevanrijn.nl
E. vanrijn.maaike@gmail.com
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Eerst was er de roos…daarna volgde de tulp en nu dan de hortensia.
Het mag duidelijk zijn, beeldhouwster Annelien Dekker houdt van 
bloemen. 

Haar uitdaging zoekt zij om in brons teerheid en karakter van de 
bloem weer te geven. Met haar precisie en techniek weet zij dat 
glansrijk te bereiken. 

De beweging - spanning- van de bloem wordt tot in de finesses 
verbeeld. Ieder blaadje of blad is anders waardoor de totale bloem 
een fragiliteit toont die beeldschoon is. Het is haar herkenbare 
handtekening! 

 

Annelien Dekker
Wilgenlaan 20B, 1341 HT Aalsmeer
T. 06-10275350
W. www.annelien.art
E. annelien@dekkermail.nl

Atelier / Galerie Sunny Art
Hornweg 196d, 1432 GS Aalsmeer
T. 06-54682551 (Sunny Neeter)
W. www.sunnyart.eu
E. info@sunnyart.eu
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Sunny Neeter maakt schilderijen en objecten. 

Naast deze activiteiten biedt ze ook ruimte aan voor stagiares van Media Vormgeving (voorheen 
Arts & Design) en geeft workshops aan particulieren. Zin om een keer mee te doen met een 
schilderworkshop? Dat kan, je zit niet vast aan 10 lessen maar kan gewoon per keer een les 
volgen.

Voor de Kunstroute van 
dit jaar heb ik een aantal 
bijzondere kunstenaars 
uitgenodigd om deel te 
nemen op deze locatie. 

Elke kunstenaar met zijn/
haar eigen bijzondere 
specialiteit
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Ik maak schilderijen en objecten. 

Mijn schilderijen bestaan meestal uit verschillende lagen van 
gemengde technieken. 

Vooral oude verweerde materialen spreken mij aan, ik her-bruik ze 
en integreer ze in mijn werken, daardoor krijgen ze een heel andere 
dimensie. 

Mijn objecten zijn meestal voorzien van een vleugje humor maar 
mijn laatste schilderij had daar ook oren naar……

 “Ik houd van bomen” 
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22 Maria Cristina Pannocchia
Derde Egelantiersdwarsstraat 20 - 1, 1015 SG Amsterdam
T. 06-41323646
W. www.cristinadeamsterdam.wixsite.com/cristina
E. cristinadeamsterdam@gmail.com
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22 Sunny Neeter
 
Hornweg 196d, 1432 GS Aalsmeer
T. 06-54682551
W. www.sunnyart.eu
E. info@sunnyart.eu
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Porselein

Sinds een jaar of twintig doe ik aan keramiek. Mijn streven is 
voorwerpen te maken die leuk, grappig en liefst ook mooi om 
te zien zijn. Ik heb vóór ik aan de keramiek begon heel veel jaren 
geaquarelleerd en geschilderd en ben daarbij altijd degelijk begeleid, 
ook in de technische, ambachtelijke zin. Mijn werk beoogt twee 
kunstvormen, de keramiek en de schilderkunst, te combineren. 
Ik maak van klei driedimensionale voorwerpen en versier ze met 
een tweedimensionaal patroon. De keramiek beslaat een schaal 
van puur praktisch tot heel kunstzinnig met daartussenin allerlei 
vormen die in meer of mindere mate nut en sier combineren. 

Mijn werk zit aan de kant van de sier. Mijn werkstukken heten 
weliswaar vazen en kopjes, maar ze hebben hun gebruikswaarde 
allang verloren: de vormen zijn alleen maar gebaseerd op bekende 
huiselijke voorwerpen, maar de voorwerpen hebben geen praktisch 
nut en zijn zelfs onbruikbaar. Ze zijn alleen maar om naar te kijken 
en, hopelijk, leuk gevonden te worden. 

Andrej maakt op een eigenzinnige manier sieraden van zilver, goud 
en edelstenen.
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22 Andrej Waskowsky
Westeinde 275, 2512 HA Den Haag
T. 06-24268112
E. wjs6519@hetnet.nl
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22 Wiepko Terpstra
 
Borssenburg 42, 1181 NV Amstelveen
T. 06-51620763
W. www.aardsewerken.nl
E. arspretio@aardsewerken.nl
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In 1984 ben als ik als professioneel kunstenaar mijn eigen stijl in 
aardewerk en Raku gaan ontwikkelen, kleurig en vrolijk werk, uniek 
in dagelijks gebruik of als pronkstuk.

Nog steeds vind ik het leuk om de tollende klei te laten draaien en te 
vormen. Omdat ook draaien een Kunst is, ben ik voor dát gedeelte 
overgestapt van aardewerk naar individuele stukken, van lange 
series naar een kleine reeks rond een thema. Sinds 2013 werk ik ook 
met porselein, heerlijk glad, wit en met een chique uitstraling.

Activiteiten op deze locatie: 
Tijdens de Kunstroute zijn er doorlopend Workshops porseleinen tegels 
schilderen voor volwassenen en kinderen onder begeleiding 

Sinds 1991 werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar.

Zij is divers in haar werk, zowel in vorm als in materiaal. Desiree 
werkt met verschillende steensoorten en metalen, zoals marmer, 
granito, sodaliet, albast, aluminium, zilver en brons.

Naast haar abstracte werk, is er ook plek voor het figuratieve werk.
Dit is vaak gevoelig van aard en soms met een vleugje humor. Haar 
portretten, veelal in opdracht, zijn karakteristieke koppen in een 
tijdsbeeld vastgelegd en vereeuwigd in brons.

Veel beelden hebben een plek gekregen bij bedrijven, 
overheidsinstellingen en particuliere verzamelingen.

Keramiekatelier Tries Smilde
Emmastraat 5, 1432 EW Aalmeer
T. 020-3450354
W. www.triessmilde.nl
E. tries.smilde@xs4all.nl
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Desiree Wijgman 
 
Bisonstraat 18, 1448 WR Purmerend
T. 06-21428791
W. www.desireewijgman.nl
E. d.wijgman7@chello.nlLo
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Sinds 1 maart 2018 is Maurice van den Heuvel de trotse eigenaar van Art Centre Aalsmeer 
(voorheen Kunstencentrum Aalsmeer).

Er zijn 50 ateliers gerealiseerd, variërend van 15 tot 75 vierkante meter. Er zijn nog enkele 
ateliers vrij. Beneden is een tentoonstellingsruimte, waar onze huurders hun werk gratis 
kunnen exposeren en verkopen. Ook kunnen ze daar workshops geven. We nodigen u van 
harte uit om langs te komen!

Ana Boissevain maakt voornamelijk beelden en kleine 
wandsculpturen van keramiek.

De psyche en bagage van de mens worden vertaald naar het pure 
en de onschuldvan de natuur, kinderen en dieren. De figuratieve 
voorstellingen scheppen een onschuldig, romantisch, enigszins 
nostalgisch beeld, maar hebben een dubbele bodem. 

Ze vertellen een verhaal dat op het eerste gezicht niet direct 
zichtbaar is. What you see is not what you get.
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24 Ana Boissevain
 
Sperwerstraat 27, 1171 TD Badhoevedorp
T. 06-24737370
W. www.anaboissevain.nl
E. ana.boissevain@gmail.com

Art Centre Aalsmeer
Aalsmeerderweg 230, 1432 CW Aalsmeer
T. 06-53644430
W. www.kunstencentrumaalsmeer.nl 
E. info@artcentreaalsmeer.nl
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Ik maak bomen en landschapjes, mijn stijl is goed te herkennen. De 
bomen die ik maak zijn geabstraheerd, organisch, grillig en soms 
massief. 

Mijn landschapjes hebben een huisje om even in te wonen, boven 
op een berg of midden in een meer.

Het glazuur, een wezenlijk onderdeel van mijn werk, stel ik zelf 
samen en is de kers op de taart. De combinatie van kleuren en 
texturen is belangrijk, glanst het of is het mat, krakt het of ligt het 
juist strak om de scherf. 

Edel- en glassmid / kunstzinnig dynamisch coach

Sieraden en mixed media werk

De sieraden en mixed media werken zijn gemaakt van door Monique 
gemaakte glaskralen, vaak in combinatie met verschillende 
materialen zoals edele metalen, emaille, polymeerklei en wol.

Ze houdt zichzelf een spiegel voor en beeldt uit wat er zich in haar 
innerlijke wereld afspeelt.
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24 Monique van der Heijdt
Beeckestijn 62, 1187 GR Amstelveen
T. 06-29222193
W. www.eigenheijdt.nl
E. coaching@eigenheijdt.nl
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24 Willeke Dokter
 
Catharina van Clevepark, 1181 AR Amstelveen
T. 06-21412906
W. facebook.com/willekedokterkeramiek
E. willeke.dokter@gmail.com
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Geometrie en minimalisme

Zijn sleutelwoorden, ze spelen een belangrijke rol in mijn werk en 
staan voor ordening en regelmaat.

In mijn werk speel ik met vormen door ze volgens vaste regels in de 
ruimte te plaatsen. Zo ontstaan ritmes en samenhang. 

Het vierkant inspireert, mijn werk kan zowel 2 als 3 dimensionaal 
zijn, kan klein maar ook groot zijn, voor binnen maar ook voor 
plaatsing in de buitenruimte.

De basis van mijn werk is het hergebruiken van wollen dekens.

Ik heb een innerlijke drive om mooie dingen te willen maken waar 
anderen dan weer van kunnen meegenieten. Ik hou van de beleving 
wat de dekens geven, de textuur, de aaibaarheid en een gevoel van 
herkenning van vroeger, de nostalgie die het oproept. 

Ieder nieuw ontwerp is uniek en handgemaakt. Variërend van 
meditatiekussens en poefen tot het ‘her-pakken’ van meubels. De 
inspiratie is eindeloos.
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24 Sanna Kaper
J. Leysterweg 20, 1181 TC Amstelveen
T. 06-29023594
W. www.viejalee.nl
E. info@viejalee.nl
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24 Jeltje van Houten 

Bernina 17, 1186 EG Amstelveen
T. 06-10624215
W. www.jeltjevanhouten.nl
E. info@jeltjevanhouten.nl
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Tjits schildert ‘ongemakkelijke’ bosgezichten. 

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Maar in deze 
werelden ben je bij nadere beschouwing niet erg welkom. Vaak mag 
je het bos wel betreden, maar ben je voor je het weet verdwaald. 

Of je wordt opgeslokt en verdwijnt voorgoed. Soms word je 
buitengesloten en kom je niet verder dan de bosrand. 

Een enkele keer tref je sporen van menselijke aanwezigheid aan, 
maar ook dan betekent dat niet veel goeds.

Mijn kunstvorm heet skull-art. 

Ik decoreer schedels met swarovski stenen, exotisch leer en 
sieraden. 

Passie en sensualiteit zijn de basispijlers voor de uitstraling van mijn 
kunstwerken. 

Mijn inspiratiedieren zijn waterbuffels en longhorns door hun 
imposante horens en ruwe vormen. Ze zijn afkomstig uit Thailand 
Tibet en India. 
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24 Swanet Muskee
Branding 22, 1186 DH Amstelveen
T. 06-57047273
W. www.bycignodesign.com
E. swanet.or@gmail.com
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24 Tjits van der Kooij
 
Kanteel 36, 1083 DB Amsterdam
T. 06-42435074
W. www.tjitsvanderkooij.nl
E. tjitsvanderkooij@hotmail.com
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Astrid houdt zich bezig met krachten van en in de natuur. De 
elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur keren veelal terug in haar 
olieverf schilderijen. De immense natuurkrachten maar ook de stille 
schoonheid van de natuur blijven haar fascineren.

Als mens zijn wij nietig in dit grote geheel maar hebben er tevens 
een enorme invloed op. Door de toenemende klimaatverandering 
ontstaan er steeds meer extremen. 

Het natuurgeweld dat hierdoor ontstaat levert indrukwekkende 
en vaak mooie afdrukken op in het landschap. Aan de andere kant 
raakt dit haar ook enorm door de meestal desastreuze gevolgen 
voor mens, dier en natuur. 

Pauline Zeij schildert trefzekere portretten van zowel mensen als 
dieren.

 Daarnaast maakt zij schilderijen die een geheel eigen magische 
wereld verbeelden en waar mens en dier elkaar regelmatig 
ontmoeten. 

Haar beeldtaal is zowel zacht en aaibaar als rauw en reëel en dat 
gaat moeiteloos samen. Het gebruik van licht en kleur is voor Zeij 
van groot belang om zowel haar realiteit als haar magie op het doek 
te vangen.
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24 Pauline Zeij
Meerlaan 8, 1421 TM Uithoorn
T. 06-12854167
W. www.paulinezeij.nl
E. paulinezeij@gmail.com
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24 Astrid Stoffels
 
Eikenrodelaan 46, 1181 DH Amstelveen
T. 06-25364513
W. www.astridstoffels.nl
E. info@astridstoffels.nl
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Altijd met de Aalsmeerse kunstroute is het een komen en gaan van 
bekende en minder bekende mensen, die geïnteresseerd zijn in 
kunst. 

Dit jaar heb ik geen gast uitgenodigd, maar heb ik het atelier in de 
“bloemetjes” gezet. De inspiratiebron voor veel van mijn schilderijen. 

Wat niet wegneemt dat hèt strand en de Hollandse kust een groot 
aandeel hebben in een serie nieuwe schilderijen die in mijn atelier te 
zien zullen zijn.

 

Afke Borgman
Aalsmeerderweg 255, 1432 CN Aalsmeer
T. 0297-322235
W. www.afkeborgman.nl
E. afkeborgman@tiscali.nl

De Kunstkas
Aalsmeerderweg 325, 1432 CP Aalsmeer
T. 06-53448395 (Tobias Rothe)
W. www.kunstkas.org
E. info@kunstkas.org

25

26
De KunstKas is een initiatief van Tobias en Trudy Rothe. In 2017 deed Tobias mee aan de 
Kunstroute Aalsmeer en exposeerde hij samen met vijf andere kunstenaars in de kassen. Het 
doel van de KunstKas is om, naast de jaarlijkse kunstroute, drie keer per jaar een expositie te 
organiseren. De KunstKas biedt een podium aan alle kunstenaars die behoefte hebben om in 
een andere context te werken. Ze kunnen de beschikbare ruimte als inspiratiebron gebruiken 
voor korte exposities van een dag of een weekend.

Dit jaar worden er tijdens de 
kunstroute yoga workshops 
verzorgd door Marijke Ohlenbusch.
Meer info via info@zazenyoga.nl
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Ik ben Janneke de Horde, van Sieruniek en ben sinds 6 jaar 
goudsmid. Ik maak handgemaakte unieke sieraden in edelmetaal 
zoals zilver.

 Op de kunstroute zult u mijn eigen ontwerpen zien maar daarnaast 
ontwerp ik ook op afspraak sieraden. Ik doe mee aan de kunstroute 
omdat ik uit Aalsmeer kom en graag mijn creaties tentoon wil 
stellen. 

Sieraden zijn persoonlijk, of het nou om een nieuw sieraad gaat, of 
een bestaand sieraad met emotionele waarde. Sieraden zijn net zo 
uniek en persoonlijk als u zelf!

De KunstKasKids is een jaarlijks terugkerend kunstenaars collectief. 

Elk jaar zoekt de KunstKas een nieuwe groep van ca. 5-10 
Aalsmeerse kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. De kinderen 
werken, in de 8 weken voor de kunstroute onder leiding van Tobias 
Rothe, aan een gezamenlijk en/of individueel kunstproject dat 
tijdens de kunstroute wordt geëxposeerd. 

Hiermee wil de KunstKas een (beeldend) kunstpodium geven aan de 
Aalsmeerse jeugd.
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26 KunstKasKids
Aalsmeerderweg 325, 1432 CP Aalsmeer
T. 06-53448395 (Tobias Rothe)
W. www.tobiasrothe.org
E. mailme@tobiasrothe.org
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26 Janneke de Horde
 
Vlinderweg 180, 1432 MT Aalsmeer
T. 06-15031869
W. www.sieruniek.nl
E. info@sieruniek.nl
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Ik werk het liefst zonder vooropgesteld idee, alleen het materiaal 
mag me meevoeren, dat is het enige gegeven. Vrij van concepten of 
regels ontstaat er langzaam maar zeker een kern of zoals ik ze zelf 
graag noem, een gedicht. 

Als een soort omgekeerd cryptogram: zoeken zonder vinden, vinden 
zonder oordeel. Alleen nu is het een andere vorm geworden op het 
vierkant van een canvas.

Ik doe mee met de Kunstroute Aalsmeer omdat ik gevraagd ben in 
de prachtige KunstKas samen met andere kunstenaars een mooie 
tentoonstelling te maken. Dit is wel zoveel leuker dan achter een 
stalletje staan. Ik hoop en denk dat we er iets prachtigs gaan laten 
zien! Kom vooral kijken!!!

Elke dag wandel ik met mijn honden door het Amsterdamse Bos. 
Onderweg maak ik foto’s en schetsen. Thuis zet ik deze om in 
“genaaide bosschetsen”. 

Elk vlekje trek ik over, knip het uit oude lapjes. Elk streepje verandert 
in een naaimachine lijntje, vele laagjes stof vastgezet met een 
rechte of zigzagsteek. Een vluchtig moment werk ik minutieus uit.

Het laatste half jaar ben ik begonnen om ze heel groot te maken en 
tot mijn eigen verbazing werkt dat ook.
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26 Marijke van Oostrum
Noordhollandstraat 38, 1081 AT Amsterdam
T. 06-24660126
W. www.marijkevanoostrum.nl
E. info@marijkevanoostrum.nl
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26 Borg de Nobel
 
Kwadijk 17, 1471 CA Kwadijk
T. 06-34868643
W. www. borgworks.com
E. borgdenobel@gmail.com
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Dit jaar exposeer ik in onze woonark waarin ook mijn atelier is.

Als gastexposanten heb ik uitgenodigd:

Yvonne Schmidt met zijden, geviltte shawls en collages en Kees Reek met beeldhouwwerk.

In mijn praktisch en theoretisch onderzoek naar nieuwe contexten, 
ervaar ik nieuwe methoden die gedeeltelijk worden ontwikkeld 
door nieuwe manieren waarop wij omgaan met media. 

Door dit op een brede en sterke basis te gebruiken, is het mogelijk 
om de gedragsverandering van mensen en contexten te volgen en 
te onderzoeken. 

De uitkomst biedt ons de antwoorden en gereedschappen om het 
dagelijks leven te herontdekken.

Oude Spoordijk
Oude Spoordijk 14, 1432 AB Aalsmeer
T. 06-27574620 (Cathy van der Meulen)
E. vdmeulen67@kpnmail.nl27

Tobias Rothe 
 
Aalsmeerderweg 325, 1432 CP Aalsmeer
T. 06-53448395
W. www.tobiasrothe.org
E. mailme@tobiasrothe.orgLo
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In onze woonark waarin ook mijn atelier is, laat ik mijn laatste 
“project” zien. 

Schilderijen gemaakt bij Boerderij Peters in Kudelstaart en al eerder 
gemaakt werk van Kwekerij Hora Ruit van Verbruggen in Aalsmeer. 
. 

Ik zoek in mijn natuurstenen beelden de mogelijkheden van het 
materiaal zoveel mogelijk op. De handmatige werkwijze geeft alle 
ruimte de vormen en lijnen gedetailleerd uit te voeren, waarbij op 
de huid van het beeld de beitelslag zichtbaar blijft.

De inspiratie voor de abstracte werken komt voort uit de vorm, 
kleur of tekening van een nieuwe steen, waarbij de uiteindelijke 
compositie zich tijdens het hakken ontwikkelt.

De (semi-) figuratieve werken ontstaan naar aanleiding van 
artikelen, foto’s ed. die langzaam evolueren tot een drie 
dimensionale vorm waarbij het oorspronkelijke idee soms nog maar 
moeilijk te herkennen is.

Lo
ca

ti
e 

27 Kees Reek
A.S. Onderwijzerhof 34, 1011 VS Amsterdam
T. 020-6384562
W. www.keesreek.nl
E. keesreek@gmail.com
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27 Cathy van der Meulen
 
Oude Spoordijk14, 1432 AB Aalsmeer
T. 06-27574620
E. vdmeulen67@kpnmail.nl
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Al ruim 20 jaar ben ik werkzaam als kunstenaar. Na mijn opleiding 
aan de Wackers Academie in Amsterdam heb ik, sinds 2000, mijn 
eigen vorm gevonden en maak ik collages met diverse materialen 
(papier, krijt, textiel) op papier en doek. 

De afgelopen jaren ben ik gefascineerd geraakt door de materialen 
zijde en wol. De transparantie van de zijde en de zachtheid van de 
wol spreken mij erg aan. Ik heb me nu, naast de collages, toegelegd 
op het maken van sjaals.

Veel wetenswaardigheden en de laatste nieuwtjes staan ook op 
onze site.Met een interactieve routekaart en de link naar onze 
Facebook pagina.

Scan de QR-code om naar de site te gaan.
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27 Yvonne Schmidt
 
Solwijkstraat 35 III, 1059 XT Amsterdam
T. 06-20297393
W. www.yvonneschmidt.nl
E. yvonneschmidt@xs4all.nl
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Kunstroute Aalsmeer
W. www.kunstrouteaalsmeer.nl
E. kunstroute@kunstrouteaalsmeer.nl 
FB. www.facebook.com/KunstrouteAalsmeer
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Met dank aan onderstaande sponsors die het mede hebben 
mogelijk gemaakt de Kunstroute 2018 te realiseren

Onze erkentelijkheid gaat eveneens uit naar onze trouwe donateurs
 en alle vrijwilligers

DRAGT
WATERSPORT

J A C H T H A V E N

OTTO
t h e G a r d e n o f  A m s t e r d a m

BIEMOND CARWASH
weet wat wassen is



Ook zo genoten van prachtige kunst? De Kunstroute is voor KCA de aftrap van 
een nieuw seizoen vól culturele activiteiten met voor elk wat wils. Zo zijn er: 
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LITERATUUR POËZIE

KUNST-KIJK-LESSEN

KCA HEEFT NOG VEEL

EXPOSITIES

CABARET KLASSIEK

JAZZ

MUZIEKCONCOURS



Georganiseerd door de vele enthousiaste vrijwilligers van KCA en vaak in 
samenwerking met oude en nieuwe partners.

Kortom: het wordt weer een en al genieten met KCA! Laat u informeren bij de 
stand van KCA tijdens de Kunstroute op locatie 1 Otto.

Kijk dus regelmatig voor actuele programma-informatie op onze site. En via 
onze E-nieuwsbrief wordt u regelmatig geïnformeerd over activiteiten die 
komen gaan.

Te bereiken via de lekker korte URL www.skca.nl en meldt u aan op onze 
nieuwsbrief via de site of met behulp van onderstaande QR-code:

Graag tot ziens! 
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AMAZING AMATEURS ARCHITECTUUR

MEER TE BIEDEN !



Colofon
Uitgave  : Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
Oplage  : 4.000 stuks
Redactie  : Gijs van den Haak, Ulla Eurich en Arie Buijs
Vormgeving  : Arie Buijs
E-mail  : info@kunstencultuuraalsmeer.nl
Internet  : www.kunstencultuuraalsmeer.nl / www.skca.nl
IBAN   : NL63RABO0300118473
KvK  : 41226733

Stichting KCA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. fouten in de inhoud van deze catalogus.


