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Welkom

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer heet u van harte welkom op de 22e editie van de 
Kunstroute Aalsmeer, het jaarlijkse culturele hoogtepunt in Aalsmeer. Met veel plezier 
heeft de werkgroep Kunstroute er weer een bijzonder evenement van gemaakt. En dat 
zou niet mogelijk zijn zonder de gulle bijdragen van sponsors, donateurs en natuurlijk 
de gemeente Aalsmeer.

Vele bekende en nieuwe kunstenaars uit Aalsmeer, de wijde regio en zelfs uit het 
buitenland tonen ook dit jaar - op 22 bijzondere locaties - hun veelzijdige werk, kunst 
in de ruimste zin van het woord. De locatiehouders verdienen een extra pluim. Ook 
zij zijn al weken bezig met de voorbereidingen om u te laten genieten van prachtige 
kunst, muziek en poëzie, bij een koel drankje en soms ook een hapje.  

Laat deze catalogus uw gids zijn langs al dit moois. Hierin presenteren wij u de 
locaties, exposerende kunstenaars en bijzondere activiteiten. Middenin de catalogus 
vindt u een handige kaart met alle locaties, verspreid over Aalsmeer. 

En kom beslist ook even gezellig langs bij de stand van KCA in de loods van locatie 1, 
Jachthaven Otto. Daar presenteren wij u met trots al die culturele juweeltjes die KCA 
voor u in het komende seizoen in petto heeft. 

Heel veel plezier op de Kunstroute Aalsmeer 2019. 

De KCA-werkgroep Kunstroute, 

Ton Blommestein, logistiek
Arie Buijs, coördinator kunstenaars en communicatie
Sikko van Daal, logistiek
Ulla Eurich, voorzitter en financiën
Carla Ratterman, ondersteuning
Annemieke Rozenberg, coördinator KCA-locatie Historische Tuin 
Tineke Vredenburg, coördinator KCA-locatie Jachthaven Otto
en vele helpers
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Al vele jaren vindt bij Jachthaven Otto een groepsexpositie plaats. Met Aalsmeerse kunstenaars 
maar ook van daarbuiten.Deze mix zorgt ieder jaar opnieuw voor een boeiend en gevarieerd 
aanbod.

Een barista met heerlijke ko¥e,  de KCA-bar en muzikale optredens (zie pagina 51) zorgen voor 
extra gezelligheid.

Mirjam haalt haar inspiratie voor het maken van haar sieraden 
meestal uit de natuur. Vaak door haar directe aanwezigheid in de 
natuur, of in de vorm van een fabel of een reconstructie van een 
droom.

Mirjam werkt in 2019 aan een nieuwe serie: “Bescherm jezelf ”. 
Enkele sieraden van deze nieuwe serie zijn te zien bij jachthaven 
Otto.

Lo
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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

1
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Ik vind tekenen en schilderen zo heerlijk! Mijn grote passie zit hem 
vooral in het maken van het kunstwerk zelf. Ik vergeet alles om 
me heen en ben volledig gefocust op wat er op mijn doek of papier 
ontstaat.

Ik heb een absolute passie voor realisme, met als uitdaging dat het 
resultaat nog mooier is geworden dan het voorbeeld. Inspiratie haal 
ik uit plotselinge momenten als een mooie foto of een prachtige bos 
bloemen. Ik schilder vooral met olieverf, maar maak ook portretten 
met potlood en kleurrijke schilderijen met acryl. 

Naast mijn eigen werk geef ik ook les. Ik vind het ontzettend leuk 
om mijn kennis te delen en de groei van de cursisten van dichtbij 
mee te maken.

Mijn naam is Coby, geboren en getogen in Uithoorn. Ik heb 33 jaar 
een winkel in Amsterdam gehad, waarvoor ik altijd veel sieraden 
maakte. 

Sinds een aantal jaar ben ik bezig met zilversmeden, hierin kan ik 
mij heerlijk uitleven. Het is mooi om te zien hoe het zilver zich in 
mijn handen ontpopt tot een blijvend sieraad.
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1 Linda van den Bergh

 
Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen
T. 06-50526314 
W. www.artstudiolinda.nl 
E.  linda@artstudiolinda.nl

Coby van der Boon
 
Het Fort 44, 1424 RW De Kwakel  
T.  06-19692978  
W.  www.mooizeg.nl  
E.  coob1424@caiway.nl

6



Met lijnen doordringen in het diepste van de ziel, met kleur een 
gemoedstoestand raken en in vorm de relatie mens en ruimte 
uitbeelden, is voor mij de essentie in een zoektocht naar de 
monumentale kracht in een schilderij.

Het is een feest om te schilderen!

Ik ben Ada Bruine de Bruin en woon in Aalsmeer. Wat ik schilder 
raakt mij uit mijn gevoel en geeft een bepaalde sfeer, emotie weer 
op het doek.

Ik hou van zachtheid en rust in een schilderij. Krijg ook te horen 
dat mijn schilderijen rust uitstralen. Stop pas met schilderen als ik 
tevreden en blij ben met het schilderij.

Dit keer exposeer ik veel van de natuur. Zie ook mijn website en mijn 
nieuwere werk op facebook.
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1 Liesbeth Brouwers

Westerstraat 403, 1015 MH Amsterdam
T.  020-6277427 
W. www.liesbethbrouwers.nl 
E. liesbeth.brouwers@planet.nl

Ada Bruine de Bruin
 
Geraniumstraat 103, 1431 SX Aalsmeer 
W. sites.google.com/site/adabruinedebruin
E. adabdb@caiway.nl
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Passend in mijn thema -En Route (fr)- (Onderweg) presenteer ik dit 
jaar weer mijn Putdeksels tijdens de kunstroute.

De collectie zal bestaan uit nieuwe ingelijste foto’s van kleurrijke 
Putdeksels. En zal worden aangevuld met schilderijen waarin 
Putdeksels zijn verwerkt. 

Ik studeerde tekenen en ontdekte fotografie op de “Beaux-Arts”, 
waar ik mijn ogen leerde gebruiken. 

Door mijn foto’s probeer ik de wereld te laten zien, erover te 
vertellen maar ook te verbeelden.
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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. 0033-633155909
W. www.chrystelcaparros.com 
E.  sehstedt@exto.nl
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In mijn werk probeer ik sterk de nadruk op ontwikkeling te leggen. 
Ook tijdens mijn opleiding op de Rietveld stel ik mij als doel zo 
veelzijdig mogelijk te leren kijken. 

Zowel de beeldende werken, zoals schilderijen, als de sieraden die 
ik maak, hebben allemaal betrekking op de verhouding van mijzelf 
met de wereld en de emoties en die ermee samengaan.
 
Het leren kennen van je eigen onderbewuste en daardoor het 
proberen “de realiteit” van een bepaald moment “ te verbeelden, 
staat in mijn werk daardoor centraal.

Nosrat Mansouri Gilani maakt reliëfs.

Zelf noemt Nosrat het altaren. De altaren zijn gemaakt van blik 
en ijzer, dezelfde materialen waarvan men in de derde wereld 
speelgoed maakt. Speelgoed staat voor onschuld. Zijn altaren zijn 
monumenten van de onschuld.

Dankzij zijn fascinatie met de Amsterdamse School is het werk van 
Nosrat doorvlochten met overeenkomsten tussen zijn oosterse 
verleden en zijn leven in Amsterdam.
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1 Viktoriya Kramnik-Mobron

 
Jol 75, 1186 SE Amstelveen  
T.  06-48080901  
W.  www.victoriakramnik.epizy.com  
E.  victoriakramnik@gmail.com

Nosrat Mansouri Gilani
 
Sint Willibrordusstraat 58-3, 1073 VD Amsterdam 
T.  06-50563704 
W.  www.nosrat.nl 
E.  nosrat@live.nl
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Bij de beelden in steen of brons voerden de plastische vormen de 
boventoon.

In het recente werk ‘teken’ ik met staal in de ruimte waarbij 
beweging, met name de dans, een bron van inspiratie is.

Deze stalen beelden zijn zowel geschikt om op een sokkel te 
plaatsen maar lenen zich ook voor een wandreliëf.

Mijn werk is geschikt om binnen of buiten te plaatsen naar gelang 
de monumentaliteit van het beeld het beste tot zijn recht komt. 

Met de verfijnde techniek van de oude meesters, zoek ik telkens 
een hedendaags jasje om mijn onderwerp te schilderen. Realistisch 
en met een losse penseelstreek geef ik alle aandacht aan het 
onderwerp.

Een spannend proces, een goed gelijkend portret is pas af als ik 
zelf een glimlach voel verschijnen. Die glimlach krijg ik als ik juist 
datgene gevangen heb op het doek wat de persoon zo uniek maakt.

Of dit nu een persoon, dier of stilleven is.
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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

ca
ti

e 
1

10



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.

Graag verwerk ik wat humor en onverwachte situaties in mijn werk. 
Dagelijkse objecten en problemen krijgen een andere functie of 
betekenis.

Ik woon en werk in Frankrijk waar ik teken en schilderlessen 
geef. Ieder jaar weer verheug ik me 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 

Yvonne Schmidt
 
Stolwijkstraat 35 III, 1059 XT Amsterdam 
T.  06-20297393 
W.  www.yvonneschmidt@exto.nl 
E.  yvonneschmidt@xs4all.nlLo
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STRAVERF - paintings & portraits

Geïnspireerd door een toevallige scene in de kleine natuur om mij 
heen schilder ik mijn impressie hiervan op doek. Bomen in een veld 
met koolzaad of fluitenkruid, een kronkelend weggetje met bomen, 
een berm vol wilde bloemen of papaver. 

In mijn atelier werk ik het later uit in mijn eigen stijl: korte streken 
met de platte kwast ofwel ‘grof pointilleren’. Ik probeer het beeld 
altijd terug te brengen tot de essentie. Streek voor streek kom ik 
vervolgens tot het resultaat dat ik hebben wil.

Goudsmid & Ontwerper

Jeroen van Pesch begon in 1991 op de Vakschool voor Goud- en 
Zilversmeden in Schoonhoven aan zijn opleiding tot goudsmid. Na 
zijn opleiding en een jaar stage bij edelsmid Jan Sparnaay heeft hij 
zich full-time beziggehouden met zijn vak. In die tijd heeft hij op 
meerdere plekken in de regio geëxposeerd . 

Zijn werk is veelal opgebouwd uit strakke, stoere, geometrische 
vormen die hij zonder vooropgezet plan laat ontstaan uit deze 
basisvormen.
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1 Jeroen van Pesch
 
Zegge 167, 1422 PW Uithoorn 
T.  06-42491365 
W.  www.eenvoud-siert.nl 
E.  goudsmidvanpesch@gmail.com

Marcel Straver
 
Cli�ordweg 50, 3646 AH Waverveen 
T.  06-31920768 
W.  www.marcelstraver.nl
 E.  info@marcelstraver.nlLo
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De kunstroute in Aalsmeer is voor mij een mooie plek om mensen 
te portretteren .In de Otto hal probeer ik de essentie te vangen van 
een persoon die zo moedig is om 20 minuten stil te zitten. Daarbij 
gebruik ik oliepastels, waterverf en potloden.

De uitdaging is om overbodigheid weg te laten, een proces dat 
ik ook in mijn beelden probeer toe te passen. Momenteel ben ik 
veel aan het portretteren in klei. Al mijn werk is figuratief. Ik vind 
tekenen en goed leren kijken belangrijk voor het ontwikkelen van 
vormgevoelen dat is ook de boodschap die ik mijn leerlingen graag 
wil meegeven.

Sinds de Kunstacademie (GRA), maak ik bronzen beelden en 
portretten in opdracht. In mijn Atelier geef ik les en ben als docent 
verbonden aan een Kunstacademie in Amsterdam.

Al ruim 25 jaar heb ik mij creatief kunnen uiten in het schilderen en 
beeldhouwen.

Mijn schilderijen bestaan vaak letterlijk uit verschillende lagen. Ik 
begin onbevangen en houd niet van een vastomlijnd kader. Zo blijf ik 
doorwerken tot ik vind dat het resultaat goed is. Vanuit deze vrijheid 
blijf ik mezelf continue inspireren en vind ik ook telkens weer 
uitdagingen in het gebruik van andere materialen en werkwijzen. 

Vaak ontdek ik tijdens het schilderen een nieuwe invalshoek en 
werk ik het uit op een andere manier dan ik in de eerste instantie 
had gedacht.
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1 Ilse Vorstenbosch
 
Hof van Pampus 229, 2134 AE Hoofddorp
T. 06-24763598 
W. www.jas23.nl  
E. ilsevorstenbosch@live.nl 
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1 Loes Verbeek
 
Ruysdaelkade 63-sous, 1072AK Amsterdam
T. 06-27337251 
W. www.loesverbeek.nl  
E. ljverbeek@hotmail.com 



Ik schilder de op het eerste gezicht onbetekenende momenten en 
onderwerpen.

Vluchtige momenten worden zo tastbaar.

Ingrid Wiebe-Otto
 
De Wiek 9, 2265 VK Leidschendam 
W. www.ingridwiebe.exto.nl  
E. iwiebe@me.com

Lo
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1

Wij genieten jaarlijks op de Uiterweg van het enthousiasme van de 
kunstroute en het publiek wat dit op de been brengt. 

Dit jaar is dit voor ons een reden om onze locatie beschikbaar te 
stellen aan 2 fantastische kunstenaressen.

Wij hopen hiermee een toegevoegde waarde te zijn voor het publiek 
en de kunstenaars.

Met plezier bieden wij de bezoekers een hapje en/of drankje aan.

Ineke Loogman
Uiterweg 180, 1431 AS Aalsmeer 
T.  06-30729735 
E.  inekeloogman@live.nl

2
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Miranda Draijer, 1969. Alleenstaand en moeder van 2 zoons (17 & 
22). De jongste heeft een beperking maar woont nog heerlijk thuis, 
mede daardoor helpt het mij om met verf en klei creatief bezig te 
zijn en overal iets positiefs in te zien.

Ruim 15 jaar geleden gestart met voornamelijk schilderwerk en 
sinds kort weer de rust en energie teruggevonden in de klei, en 
beetje bij beetje zo ook weer het schilderen op kunnen pakken. 

Een foto of een herinnering vastleggen in klei of op doek, voor 
mezelf of iemand anders vind ik machtig mooi.. en maakt het 
tastbaar & speciaal.

Lonny van Rijn, keramisch vormgever.

In de stortkelder van een voormalige graansilo In Burgerveen is 
Lonny’s atelier gevestigd.Haar werk vervaardigt zij het liefste in 
grove zwarte chamotte. De structuur van deze klei geniet haar 
voorkeur en stelt haar in staat om groot werk te maken. Zij maakt 
sculpturaal werk waarin haar liefde voor monumentale architectuur 
is af te lezen.

Lonny heeft ook een grote passie voor mode en dit weet zij te 
combineren met haar andere passie; klei.Het resultaat zijn 
eigentijdse beelden met een modieuze, kleurrijke touch. Ook 
worden in haar ruime atelier workshops en lessen gegeven.
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2 Lonny van Rijn
 
Leimuiderdijk 238, 2154 MN Burgerveen 
T.  06-25066869 
W.  www.si-loatelier.nl 
E.  lonny@si-loatelier.nl
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2 Miranda Draijer
 
Bosstraat 232, 2153 AV Nieuw-Vennep 
T.  06-17140012 
W.  www.miramart.nl 
E.  info@miramart.nl



 

Annelie Klein Sprokkelhorst werkt al jaren in haar prachtige atelier, 
grenzend aan een Buxustuin.

Vanaf 1992 was zij voornamelijk schilder, maar de afgelopen jaren 
heeft zij zich ook ontwikkeld als keramist In geboetseerde beelden, 
waarbij net als in haar schilderijen ”de mens” en “het dier”, centraal 
staan. Nog steeds ervaart zij het als een zingeving en zoektocht in 
haar bestaan.

Het verlangen naar volmaaktheid en de onmogelijkheid daarvan,
zijn haar grootste drijfveren.

De  kleindochters van Annelie, Madelief en Valerie Tas, doen ook 
mee met kinderkunst.

In de Pop-up Art Store worden kunstwerkjes van de deelnemende 
kunstenaars verkocht. Ieder jaar is het aanbod anders en aµankelijk 
van het soort kunst dat wordt aangeboden tijden de kunstroute. 

De kunstwerkjes, soms speciaal gemaakt voor de Art Store, 
mogen niet duurder zijn dan € 30. Op locatie worden de grotere 
kunstwerken verkocht. Dus de Pop-up Art Store wordt een 
verzameling van objecten/werken van de deelnemers kunstroute 
2019.

De Pop-up Art Store is alleen maar tijdens de KCA Kunstroute op 
zaterdag 21 en zondag 22 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
W. www.annelie.info
E. tasks9@hotmail.com

3
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Bij de oude boomgaard op Topsvoort is van alles te genieten. 

Er is een atelier met de jongste kunst van beeldend kunstenaar Karin Borgman, het 
community kunstwerk van De Kunstploeg “Panorama Aalsmeer is er tussen de oude 
fruitbomen te zien en natuurlijk is er het altijd zonnige terras met de overheerlijke appeltaart, 
thee en ko¥e van Gewoon Doen.

 

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. Verf kan alles worden; bijvoorbeeld een schilderij van het 
spiegelende water op de Westeinderplas of van seringen op een 
akker”.

Voor deze atelieroute heeft Karin Borgman ook een ‘Panorama 
Aalsmeer’ gemaakt in haar atelier. Ze toont ons haar kijk op de 
wereld om haar heen. In dit geval is dat hetzelfde thema als het 
Kunstploeg-project. 

Kom kijken!

Karin Borgman - De Kunstploeg
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer5
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5 Karin Borgman
 
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer
T. 06-12096497
W. www.karinborgman.nl 
E. karinborgman@xs4all.nl
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Panorama Aalsmeer door de Kunstploeg 

 ‘Panorama Aalsmeer’ gaat over honderd bijzondere en waardevolle 
plekken in Aalsmeer. De Kunstploeg is op zoek gegaan naar de 
verhalen en de verbeelding ervan. Honderd deelnemers kregen de 
opdracht om op één A4tje een gedicht, een schilderij, foto, collage 
of tekening te maken over die ene betekenisvolle plek in hun leven. 

De Kunstploeg heeft de individuele bijdragen samengevoegd tot 
‘Panorama Aalsmeer’. Het community- kunstwerk is te zien in de 
oude romantische boomgaard aan de Uiterweg, het thuishonk van 
de Kunstploeg. Tijdens de expositie worden de teksten doorlopend 
voorgedragen bij de appeltaart en ko¥e op het terras.

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.

Op onze locatie kan je van een hapje en een drankje genieten, zoals altijd ingeschonken door 
onze geweldige Mery! En niet onbelangrijk………er zijn toiletten op de jachthaven! 

De Kunstploeg
Uiterweg 185 ws2, 1431 AE Aalsmeer
T. 06-12096497
W. www.dekunstploeg.nl
E. jdaalman@xs4all.nlLo
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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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Nieuw werk van de 17e -eeuw. Ik toon u de eerste tulpen die 
Nederland in 1700 zijn binnengekomen. 

Zij heten nu de Duc van Tol Tulpen. Deze serie is in 2019 gemaakt. 

Mijn 21ste eeuwse tulp die de naam de Halve Maen draagt is 
vernoemd naar een schip van de VOC. 

De serie spiegel im spiegel brengt u naar de 17e-eeuwse 
schilderkunst. 

 

Ik gebruik oude binnenbanden van fietsen en auto’s. Ook oude 
postzakken en andere materialen die ik onderweg tegenkom. 
Upcycling! Wat normaal naar de afvalverwerking gaat, krijgt nu een 
nieuwe functie. Mooi van zooi!

Inspiratie doe ik op door flink om me heen te kijken. Ik maak gebruik 
van de eigenschappen van de materialen, waardoor er unieke 
vormen kunnen ontstaan. Ik probeer de kenmerken (plakkers, 
letters, kleuren) terug te laten komen. 
 
Je krijgt een unieke tas, ketting, armband of oorbellen. Alles maak 
ik zelf. 

Dennis A-Tjak
Nieuwstraat 16, 1621 EA Hoorn 
T.  06-10442494 
W.  www.originaldennis.com 
E.  info@originaldennis.com
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6 Annet Bartels
 
Norholm 15, 2133 HJ Hoofddorp 
T.  06-50830823 
W.  www.annetbartels.nl 
E.  bartelsannet@gmail.com
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 Naar aanleiding van de thema expositie “Japan” dit voorjaar in het 
Oude Raadhuis Aalsmeer, ben ik nog eens extra gedoken in de 
cultuur en de karakters van dit fascinerende land

De Japanse kalligrafie is opvallend en er wordt vaak de nadruk 
gelegd op het aanbrengen van patronen die altijd een betekenis 
hebben.
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6 Anneke Harting
 
Uiterweg 125-127, 1431 AD Aalsmeer
T. 06-12874610
W. www.annekeharting.nl
E. info@annekeharting.nl
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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 maar er overal maar één van) maar 
toch – door haar eigen, bijzondere stijl – heel herkenbaar als een 
TRoosTassen tas.

 

Toos van Dishoeck
 
J. Coltranestraat 15, 1066 GN Amsterdam
T. 06-2369691
W. www.toostassen.nl
E. jerflo@live.nlLo
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De mysterie van de clown

De clown staat voor angst - denk aan horrorfilms.
De clown staat ook voor vreugde - de lach.
Maar…achter het masker - de façade – ligt het verdriet en de traan.
Deze drie emoties heb ik verbeeld in dit schilderij.

Uit de mysterie van de natuur haal ik mijn inspiratie voor mijn 
bloem - en boomschilderijen.

En dan de mysterie mens……..

Bob van den Heuvel
 
Kudelstaartseweg 94-ws1, 1433 GL Kudelstaart 
T.  06-2627963 
W.  bobbloemen.nl 
E.  bob.plaswijck@planet.nlLo
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Mijn kunst is geïnspireerd door de natuur, met name groei en 
vergankelijkheid in de plantenwereld. Oervormen die rechtstreeks 
uit de natuur komen zijn in al mijn kunstwerken terug te vinden. 
Een tweede inspiratiebron vormen oude en verre culturen, die ik 
tijdens mijn reizen ben tegengekomen. 

Ook in de uitingen van deze culturen spelen natuurlijke symbolen 
een belangrijke rol. De materialen waarmee ik werk: hout, brons 
en steen, bieden mij ieder eigen mogelijkheden om uitdrukking te 
geven aan die inspiratie. Kunst maken is voor mij vooral een proces, 
een proces dat ik het liefst van het begin tot het eind zelf in de hand 
houd.
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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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Anke van der Kwaak is in 1994 afgestudeerd aan de Vakopleiding 
keramische Technieken in Gouda. Via het raku stoken raakte zij 
geboeid door de Japanse eenvoud. Zij hecht veel waarde aan het 
ambachtelijke. De motieven op haar sierlijk gevormde vazen zijn 
gebaseerd op Japan. 

Ze is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen van oude vormen 
en technieken. Er ontstaat steeds een product dat een ieder blijft 
boeien. De elementen: aarde, lucht en vuur zijn zintuiglijk aanwezig 
als je haar werk bekijkt. Sinds 1989 zijn er exposities van haar te 
bewonderen door het hele land.

Tegenwoordig wonen er meer mensen in kleine 
huisvestingsgebieden die comfortabel en gemakkelijk te gebruiken 
moeten zijn.

Play! is een meubelcollectie die ingaat op de huidige urbanisatie 
trend. Huisvesting wordt steeds geavanceerder, slimmer en 
duurzamer. Met het meubilair van Play! je vindt je perfecte match.
De multifunctionele stoel en tafel veranderen uw woonkamer in een 
eetkamer, uw werkruimte in een ontspannen loungeruimte en terug 
in een kwestie van seconden.

Ontdek je nieuwe levensstijl met het meubilair van Play!
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6 Quinten Lokhorst
 
Louis Couperusstraat 69H, 1064 CC Amsterdam 
T.  06-16697574 
W.  www.studiolokhorst.nl 
E.  qlokhorst@gmail.com

Anke van der Kwaak
 
 Dennevlam 18, 2403 HW Alphen aan den Rijn 
T.  0172-445903 
W.  www.ankevanderkwaak.com 
E.  ankevanderkwaak@ziggo.nlLo
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Nel Punt is in 2010 begonnen met houtdraaien. Zij maakt schalen, 
doosjes en dozen van Europees looµout met voorkeur voor hout 
van fruitbomen, soms a�omstig uit eigen tuin. 

De huid van haar objecten behandelt zij met olie, met 
polyurethaanlak, en ook wel met urushi-lak. 

Haar objecten zijn sierlijk, strak en met grote precisie gemaakt, 
waarmee ze haar achtergrond als grafisch ontwerper verraadt. 
Nel’s objecten worden steeds ingenieuzer, met als voorlopig 
hoogtepunt de stapelbare dozen.

Al vele keren en op diverse locaties toonde Marnell van Zoelen 
tijdens de Kunstroute haar beeldwerk. 

Dit jaar geen beelden van steen, hout of keramiek, maar objecten 
van vilt, variërend van gevilte vazen en dierfiguren tot versierde, 
gevilte gelukstakken. 

Een kleurrijke, diverse en unieke verzameling.
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6 Marnell van Zoelen
 
Bolderikkamp 188, 2353 GZ Leiderdorp 
T.  06-10744441 
E.  marnellvz@gmail.com
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Nel Punt
 
Aquamarin 38, 1382 KK Weesp 
T.  06-15061605 
W.  www.nelpunt.nl 
E.  mail@nelpunt.nlLo
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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.

Gastexposanten op de Historische Tuin zijn dit jaar:

Loes Bloemberg, textiele vormgeving. Ze gebruikt linnen, katoen, wol en 
andere materialen om te verwerken tot een origineel product. Dat kan zijn 
naar aanleiding van een gebeurtenis, foto of een tekening. Vorm en kleur 
zijn daarbij belangrijk. 

Arthur Meijer werkt met terracotta maar voelt zich vooral beeldhouwer. 
Zijn mediterrane en Arabische torenwoningen prikkelen de fantasie en 
nodigen uit tot  dagdromen. Momenteel maakt hij staketsels van dun 
metaaldraad, met erin opgesloten of er bovenop, allerlei toevoegingen. Het 
zijn odes aan de schoonheid én vergankelijkheid van de natuur en wereld.

Senad Alic, voormalig Joegoslavië, 1960.Beeldend kunstenaar, 
tekenaar, Co-art kunstenaar, gastdocent op hoge scholen en het 
Pabo onderwijs.

‘Senad Alic is een kunstenaar die in zijn werk niet alleen bezig is 
met het zenden van een eigen boodschap aan de toeschouwer. 
In zijn schilderijen wordt ruimte gecreëerd, zodat de kijker ergens 
in een eigen verhaal kan instappen, zelf onderdeel worden van de 
voorstelling en een eigen verhaal ervan kan maken.’ (Paul Spies, 
directeur stadsmuseum Berlijn)

Senad exposeert in het binnen en buitenland. 
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7 Senad Alic
 
Eosstraat 216, 1076 DR Amsterdam 
T.  06-11453966 
W. www.senadalic.nl 
E. senad@werkelijkheid.com

Historische Tuin
Uiterweg 32, 1431 AN Aalsmeer
T.  0297-324089
W.  www.historischetuinaalsmeer.nl
E.  info@historischetuinaalsmeer.nl
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Jolanda van Dam is geboren en getogen in Aalsmeer. Voor de liefde 
verhuisde zij naar een rustig stukje Zeeland.

Zij geeft vorm aan dat wat haar bezighoudt en raakt. Het werk 
is steeds meer een zoektocht in het spanningsveld tussen 
vergankelijkheid en dat wat blijvend is. Thema’s die aan bod komen 
zijn: de elementen, bouwwerken, emoties en communicatie. 

Jolanda’s werk kenmerkt zich door structuur, gelaagdheid en 
natuurlijke vormen die afwisselend de hoofdrol spelen in een 
spontaan proces van creëren. Haar belangrijkste materiaal is klei.

Vijftien jaar geleden heb ik mijn passie voor schilderen verlegd naar 
3-dimensionale vormgeving. Ik kwam uit bij keramiek vanwege de 
onuitputtelijke mogelijkheden van het materiaal.

De technische finesses van het vak leerde ik tijdens de Nederlandse 
Keramiek opleiding in Gouda. Mijn voorkeur gaat uit naar 
handvormen of een combinatie van draaien en handvormen.

Ik maak organisch en figuratief werk met een verhalend karakter. 
Humor en een knipoog zijn daar vaak een onderdeel van. 

Brigitte Elders maakt zowel vrij werk als werk in opdracht.
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7 Brigitte Elders
 
Sparresholm 148, 2133 BT Hoofddorp 
T.  06-26952472 
E.  brigitte.elders@kpnmail.nl
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7 Jolanda van Dam
 
Hoenderweg 55, 4697 BG Sint-Annaland 
T. 06-13040700 
W.  www.demaekerie.nl 
E.  jolandavandam@zeelandnet.nl
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Sterke kleuren, soms fel contrasterend, dan weer puur of juist 
weifelend, zijn gevangen in vormen, vlakken en lijnen die spelen 
met diepte, reliëf en perspectief. Met de kleuren en contrasten, spat 
ook het plezier van het schilderen van haar werken af. 

Haar techniek heeft zij ontwikkeld door het volgen van cursussen bij 
verschillende kunstenaars. Simone: “ Ik ben altijd aan het spelen met 
kleur en een schilderij moet een sterke expressie hebben en die vind 
ik in spetterende kleuren.” Zij werkt met acryl op doek.

Zentangle tijdens de Kunstroute. Zentangle is een abstracte 
kunstvorm. Je hebt er weinig voor nodig. Een fineliner, potlood, 
doezelaar, een stukje papier. Het is een plezierige manier om tot 
jezelf te komen en vanuit je hoofd naar je hart te komen. Het is een 
laagdrempelige activiteit en draagt bij aan: Ontspanning, tot rust 
komen, Creativiteit, Zelfvertrouwen en Concentratie. Je hebt er 
geen tekenervaring voor nodig. 

De tekenmethode is in Amerika bedacht. Een tekening bestaat 
uit een aantal patronen die, in meestal 3-4 stappen, eenvoudig te 
leren zijn. Op de Historische Tuin verzorgt Carla een aantal korte 
workshops van 3o minuten die je een indruk geven van het plezier 
dat Zentangle geeft. 

Je bent zowel zaterdag als zondag op de volgende tijden welkom in 
de veilingzaal: 13:00, 14:30 en 16:00.
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7 Carla Jooren
 

T.  06-25202465 
W.  www.carlajooren.nl 
E.  cjooren@me.com
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7 Simone Hakho�
 
Sluis 290, 1357 PG Almere Haven 
T.  06-11710842 
W.  www.madebysimone.nl 
E.  s.hakho�@upcmail.nl
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Deze Kunstroute exposeer ik op de Historische Tuin in een 
authentieke kas.

Een heel geschikte omgeving om werk met en over kassen in 
Aalsmeer te laten zien.

Ook mijn bloemenschilderijen zullen in deze mooie kas tot zijn recht 
komen. 

Keramiek - In 2013 heb ik mijn vakdiploma behaald bij de Nederland-
se Keramiekopleiding.

Ik maak o.a. gebruikskeramiek: gedraaide vazen en schalen en vrije 
vormen uit plakken opgebouwd. Deze decoreer ik met verschillende 
eigen gemaakte glazuren.

De laatste jaren houd ik me veel bezig met alternatieve stook-
technieken: naked raku, papieroven en saggarfiring. Manieren van 
stoken waarbij op een natuurlijke, spontane wijze het keramisch 
object van kleur en tekening wordt voorzien. 

Keramiek is voor mij een ontdekkingsreis naar de vele 
mogelijkheden die de klei biedt.
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7 Kees Spaargaren
 
Hogedijk 13, 2435 NC Zevenhoven
T.  06-33143588  
E.  spaar@online.nl
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7 Cathy van der Meulen
 
Oude Spoordijk 14, 1432 AB Aalsmeer 
T.  06-27574620 
 W. www.facebook.com/cathy.vandermeulen.33 
E.  vdmeulen67@kpnmail.nl
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Vind uw weg op de Kunstroute Aalsmeer 2019

Locatie 1 - Jachthaven Otto 
Feestelijke opening: Zaterdag om 11 uur 
Een barista met heerlijke ko¥e,  de KCA-bar en 
muzikale optredens (zie pagina 51) zorgen voor 
extra gezelligheid.

Locatie 4 - Annelie Klein SprokkelhorstLocatie 4 - Annelie Klein Sprokkelhorst
De kleindochtersvan Annelie, Madelief en De kleindochtersvan Annelie, Madelief en 
Valerie,  doen hier mee met  kinderkunst.Valerie,  doen hier mee met  kinderkunst.

Locatie 7 - De Historische TuinLocatie 7 - De Historische Tuin
Zaterdag en zondag optredens van jonge Zaterdag en zondag optredens van jonge 
muzikanten van de muzikanten van de BandbrouwerijBandbrouwerij met  met 
gastengasten. . Meer informatie op pagina 51.Meer informatie op pagina 51.
Workshops ZentangleWorkshops Zentangle door Carla Jooren in de  door Carla Jooren in de 
veilingzaal op beide dagen om 13:00, 14:30 en veilingzaal op beide dagen om 13:00, 14:30 en 
16:00 uur. Meer info op pagina 26.16:00 uur. Meer info op pagina 26.

Locatie 9 - Het Oude RaadhuisLocatie 9 - Het Oude RaadhuisLocatie 9 - Het Oude RaadhuisLocatie 9 - Het Oude RaadhuisLocatie 9 - Het Oude RaadhuisLocatie 9 - Het Oude Raadhuis
Expositie met een keur van maritiem werkende Expositie met een keur van maritiem werkende Expositie met een keur van maritiem werkende Expositie met een keur van maritiem werkende Expositie met een keur van maritiem werkende Expositie met een keur van maritiem werkende 
kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse kunstenaars:  15 leden van de Nederlandse 
Vereniging van Zeeschilders.Vereniging van Zeeschilders.Vereniging van Zeeschilders.Vereniging van Zeeschilders.Vereniging van Zeeschilders.Vereniging van Zeeschilders.

Locatie 13 - Cultureel Café BacchusLocatie 13 - Cultureel Café BacchusLocatie 13 - Cultureel Café BacchusLocatie 13 - Cultureel Café BacchusLocatie 13 - Cultureel Café BacchusLocatie 13 - Cultureel Café Bacchus
Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een Zondag 17.00 uur, Afsluiting Kunstroute met een 
Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.Jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.

Locatie 14 - GedichtentuinLocatie 14 - GedichtentuinLocatie 14 - GedichtentuinLocatie 14 - GedichtentuinLocatie 14 - GedichtentuinLocatie 14 - Gedichtentuin
Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van Poëzie met het thema ‘Droom’ in een oase van 
rust.rust.rust.rust.rust.rust.

Locatie 5 - Karin BorgmanLocatie 5 - Karin Borgman
Community Art met ‘Panorama Aalsmeer’.Community Art met ‘Panorama Aalsmeer’.
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Op de locaties met een          kunt u iets drinken en soms ook eten
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Locatie 16 - Flower Art MuseumLocatie 16 - Flower Art MuseumLocatie 16 - Flower Art MuseumLocatie 16 - Flower Art MuseumLocatie 16 - Flower Art MuseumLocatie 16 - Flower Art Museum
Gratis toegang tijdens Kunstroute. Gratis toegang tijdens Kunstroute. Gratis toegang tijdens Kunstroute. Gratis toegang tijdens Kunstroute. Gratis toegang tijdens Kunstroute. Gratis toegang tijdens Kunstroute. 
Op beide dagen Op beide dagen Op beide dagen Op beide dagen Op beide dagen Op beide dagen demonstratiesdemonstraties door: door:

Leden van de Vereniging van Botanisch Leden van de Vereniging van Botanisch Leden van de Vereniging van Botanisch Leden van de Vereniging van Botanisch Leden van de Vereniging van Botanisch Leden van de Vereniging van Botanisch 
Kunstenaars Nederland.Kunstenaars Nederland.Kunstenaars Nederland.Kunstenaars Nederland.Kunstenaars Nederland.Kunstenaars Nederland.
Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met Maaike Krijtenburg, insecten tekenen met 
pastelkrijtpastelkrijtpastelkrijtpastelkrijtpastelkrijtpastelkrijt

Alleen op 21 september: Alleen op 21 september: Alleen op 21 september: Alleen op 21 september: Alleen op 21 september: Alleen op 21 september: 
Sandra Westgeest, insecten maken van Sandra Westgeest, insecten maken van Sandra Westgeest, insecten maken van Sandra Westgeest, insecten maken van Sandra Westgeest, insecten maken van Sandra Westgeest, insecten maken van 
straatafval (blik).straatafval (blik).straatafval (blik).straatafval (blik).straatafval (blik).straatafval (blik).

Locatie 17 - WatertorenLocatie 17 - WatertorenLocatie 17 - WatertorenLocatie 17 - WatertorenLocatie 17 - WatertorenLocatie 17 - Watertoren
Beklim de watertoren voor een spectaculair Beklim de watertoren voor een spectaculair Beklim de watertoren voor een spectaculair Beklim de watertoren voor een spectaculair Beklim de watertoren voor een spectaculair Beklim de watertoren voor een spectaculair 
uitzicht. uitzicht. 
Alleen op zaterdag, buiten:Alleen op zaterdag, buiten:Alleen op zaterdag, buiten:Alleen op zaterdag, buiten:Alleen op zaterdag, buiten:Alleen op zaterdag, buiten: trampolinewedstrijden  trampolinewedstrijden 
en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia en demonstraties. Verzorgd door SV  Omnia 
i.s.m. Spring is in the Air.i.s.m. Spring is in the Air.i.s.m. Spring is in the Air.i.s.m. Spring is in the Air.i.s.m. Spring is in the Air.i.s.m. Spring is in the Air.

Locatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De KunstkasLocatie 22 - De Kunstkas
Demonstratie Chinees penseel schilderen Demonstratie Chinees penseel schilderen Demonstratie Chinees penseel schilderen Demonstratie Chinees penseel schilderen Demonstratie Chinees penseel schilderen Demonstratie Chinees penseel schilderen 
verzorgd door Zou Le Cheng. verzorgd door Zou Le Cheng. verzorgd door Zou Le Cheng. verzorgd door Zou Le Cheng. verzorgd door Zou Le Cheng. verzorgd door Zou Le Cheng. 
Workshop hoofdtooien maken door Saskia Workshop hoofdtooien maken door Saskia Workshop hoofdtooien maken door Saskia Workshop hoofdtooien maken door Saskia Workshop hoofdtooien maken door Saskia Workshop hoofdtooien maken door Saskia 
Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem Pfaelzer en zelf  een tekening maken met je stem 
verzorgd door Tobias Rothe. verzorgd door Tobias Rothe. verzorgd door Tobias Rothe. verzorgd door Tobias Rothe. verzorgd door Tobias Rothe. verzorgd door Tobias Rothe. 



Bloeien. Verwelken. Vergaan. 

Dat is de levenscyclus van elke bloem. Ems Willems weet met haar 
Frozen flowers die fluïde fasen te laten stollen. Gevangen in het ijs 
vertellen haar bloemen ons het verhaal van hun kwetsbaarheid. 
Het zijn verstilde, sensuele schoonheden die hun geheim langzaam 
prijsgeven. 

Er is veel te zien: subtiele details maar ook overweldigende 
kleurexplosies. Want ook bevroren blijven de kleuren krachtig.

Ems Willems ‘schildert’ met hun kleuren en texturen en speelt met 
haar modellen totdat ze het ideale perspectief gevonden heeft.
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7 Ems Willems
 
Kastanjelaan 31, 1382 RA Weesp
T. 06-55334804
W. www.frozenflowers.nl
E. ems-in-vorm@hotmail.com

Eveleens Makelaars organiseren elk kwartaal een nieuwe expositie op een super centraal 
punt in Aalsmeer. Tijdens de Kunstroute doen we er nog een schepje bovenop en krijgt de 
kunstenaar de vrije hand in de inrichting van onze locatie. 
https://www.facebook.com/eveleensmakelaars

Eveleens Makelaars O.Z.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer
T.  0297-344444 
W.  www.eveleens.nl 
E.  info@eveleens.nl
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Huib van den Broek had het leven van een kosmopoliet. In 
het Verenigd Koninkrijk studeerde hij binnenhuisarchitectuur 
en grafische vormgeving. Hij werkte in Spanje jarenlang als 
reclametekenaar, striptekenaar en illustrator en bezocht diverse 
Oost-Afrikaanse landen. Nadat hij uiteindelijk in Nederland was 
neergestreken, begon hij in Haarlem een bureau in de artistieke 
disciplines die hij in Spanje had beoefend. 

Tot het kunstenaarsbloed begon te kruipen naar waar het niet 
gaan kan: de vrije kunsten. Enkele jaren geleden koos Huib voor 
de vrijheid van de autonome kunst. De herinnering aan Afrika 
bleef knagen. Het gevoel naar de mensen die hij er ontmoette 
moest er uit. Vandaar de zoektocht naar de Afrikaanse mens in zijn 
portretten, vandaar Abibiman E�e oftewel Mooi Afrika.

Afomstig uit Roemenië en sinds 4 jaar in Nederland werkzaam. 
Nu woont hij met zijn lief en 3 kinderen in Aalsmeer. Zijn atelier 
bevindt zich in de Lakenblekerstraat op de bovenste verdieping van 
Welkoop. 

Zijn kunst is zeer krachtig met heldere kleuren en sterke 
composities. Hij werkt graag met portretten maar ook met 
abstract, muurschilderingen en schilderijen. 

Eén van zijn representatieve muurschilderingen bevindt zich in het 
Gaasperpark-Amsterdam. 

Stefan geeft aan kinderen les op zaterdag en biedt één keer per 
maand workshops voor volwassenen.
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8 Stefan Postol
 
Lakenblekerstraat 24, 1431 GG Aalsmeer 
T.  06-87100194 
W.  www.stefanpostol.com 
E.  atelier@stefanpostol.com
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8 Huib van den Broek
 
César Francklaan 35, 2102 EB Heemstede
T.  06-14537281 
W.  www.huibvandenbroek.nl 
E.  huibvandenbroek@hotmail.com
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In het Oude Raadhuis organiseert KCA jaarlijks 7 exposities. 

Het seizoen 2019-2020 start op 7 september met 15 leden van de 
Nederlandse Vereniging van Zeeschilders.

Sinds de oprichting begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de 
Vereniging een keur van maritiem werkende kunstenaars in haar 
ledenbestand, waarvan van de volgende kunstenaars werk is te 
zien: 

Winnifred J. Bastian, Coob Zeeman, Geer Huybers, Ellen van Toor, 
Leentje Linders, Marc Langer, Edith Madou, Dolf Middelho�, Johan 
Meeske, Ageeth van den Oever, Jaap Ploos van Amstel, Maarten 
Groot, Louis Swagerman, Rein de Vries, Aly van der Wal.

De Oude Veiling is gelegen in de Marktstraat in Aalsmeer. Als 
huiskamer van Aalsmeer is het de ontmoetingsplek voor jong en 
oud. U kunt gezellig lunchen, borrelen of dineren in ons restaurant. 

Daarnaast kunt u ook voor uw feest, vergadering, presentatie of 
voorstelling een van onze mooie zalen huren. In samenwerking 
met het restaurant bieden wij verschillende arrangementen aan en 
kunnen voor u de ideale dag samenstellen. 

Ontmoet nieuwe mensen, doe inspiratie op in de Bibliotheek, neem 
een kijkje bij Het Cultuurpunt of verwen jezelf met een overheerlijke 
taart van GewoonDOEN!

In het restaurant kunt u genieten van een speciaal Kunstroute 
luncharrangement voor € 15, inclusief een drankje.

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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Begonnen in 2017 als bezigheidstherapie, heeft de 23-jarige Tom de 
Hundt zijn schilderkunst ontwikkeld tot een passie. 

Zijn schilderijen zijn conceptueel, figuratief en (soms maatschappij 
kritisch) verhalend met een ietwat sprookjesachtige, surrealistische 
draai. 

Altijd met de bedoeling de kijker vragen te laten stellen. “Wat 
gebeurt hier? Wat wordt hiermee bedoeld? Wòrdt hier überhaupt 
iets mee bedoeld?”

Petra van Dijk
Oosteinderweg 361, 1432 AZ Aalsmeer
T.  06-24823911 
E.  steeg62@caiway.nl
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Fotografie is mijn grote passie. Vooral de oude fototechnieken vind 
ik fascinerend in combinatie met de nieuwe digitale technieken.

Ik bewerk mijn eigen glasplaten om deze daarna zelf te belichten in 
mijn oude houten camera, een Lancaster Instantograph uit 1897. Ik 
ben dan ook lekker veel aan het experimenteren in de doka.

Daarnaast fotografeer ik ook digitaal in kleur, voornamelijk details 
en tabletop.
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10 Tom de Hundt
 
Begoniastraast 43, 1431 TA Aalsmeer  
T.  06-36496508  
W.  www.tomdehundt.nl  
E.  info@tomdehundt.nl
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Er zijn vele wegen in de fotografie, ik bewandel ze graag. Het begon 
als jongen met vrienden in de donkere kamer, wat een avontuur! 

Later via cursussen van Fotogram in Amsterdam op een 
rozenimportbedrijf F.S.Q. in de productfotografe beland. Voor 
verdieping naar workshops van Janneke Lam gegaan, via haar ben ik 
een andere weg gaan bewandelen in de fotografie. 

Fotografe, schrijven met licht, poëtische gedichten kun je er mee 
schrijven, in zwartwit en in idyllische kleuren. 

Gerrit Karssing
 Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer 
T.  06-30074317 
E.  gkarssing@gmail.com
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In de 69 jaren die ik rondloop op aarde ben ik altijd gefascineerd 
geweest door de natuur. 

Opleidingen op agrarisch gebied leidden tot een decennia lang 
verblijf tussen bloemen en planten. Gaandeweg zijn de objecten 
die ik op foto vastleg kleiner geworden. Geen olifanten of wilde 
zwijnen, maar insecten, paddenstoelen of schimmels. 

Uitvergrotingen van planten zijn ook favoriet. Ik verenig het 
observeren in de natuur met de fotografie. Regelmatig vertel ik 
daarover in lezingen in kleine kring. 

Graag laat ik anderen zien hoe groots de kleinere zaken uit de 
natuur zijn.
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10 Jan Kohl
 
Saturnusstraat , 1431 XM Aalsmeer 
T.  0297-325863 
E.  kohl@caiway.nl
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Rust en eenvoud. Dat zijn denk ik toch wel de terugkerende thema’s 
in mijn foto’s en daarbij beperk ik me niet tot één soort fotografie. 

De rust van de natuur probeer ik door te laten klinken in mijn 
landschapsfoto’s. Een bruggetje in de ochtendmist of een 
adembenemende zonsopkomst aan de rand van druk Amsterdam; 
ik hoor graag de stilte terug in een foto. 

Ook de eenvoud van een voorwerp of situatie leg ik met plezier vast, 
waarbij ik dan vaak de voorkeur geef aan zwart-wit fotografie.

Sophie de Kort
Egelenburg 66, 1081 GK Amsterdam 
T.  06-29510414 
W.  www.dekortfotografie.nl 
E.  info@dekortfotografie.nlLo
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De illustraties van Sophie de Kort zijn kleine fabelachtige sprookjes. 
De tekeningen vertellen onderling en samen kleine verhaaltjes.

In deze verhaaltjes komen personen en fantasiewezens voor die in 
harmonie met elkaar leven. In de werelden waarin zij leven spelen 
vergankelijkheid, water en natuur een belangrijke rol. 

Net als in sprookjes zoekt zij een zekere balans tussen een donkere 
en idyllische sfeer.
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10 Marlien Smit
 
Oosteinderweg 399, 1432 BH Aalsmeer 
T.  06-51180395 
 W.  www.fotogroepaalsmeer.nl 
E.  msmit@keytocontrol.nl
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Ik ben geboren en getogen in Aalsmeer.

Ik ben geboren en getogen in Aalsmeer. Al vanaf jongs af aan maak 
ik tekeningen, heb ik aan gra¥ti painting gedaan en sinds enkele 
jaren schilder ik. Het schilderen is voor mij een stuk ontspanning 
en een uitlaatklep naast m’n drukke banen. Als ik schilder kan ik me 
met mijn gedachten helemaal afzonderen. 

De schilderijen die ik maak zijn wellicht aµankelijk van de 
stemming waar ik in verkeer en waar ik op dat moment mijn 
inspiratie uithaal. Ik kan mijn energie er goed in kwijt en vind het 
heerlijk om te schilderen en hoop ik, net zoals zo vele schilders, ooit 
beroemd te worden. 

Melissa de Vos
Zwarteweg 7, 1431 VH Aalsmeer 
T.  06-48779654
E.  melissadevos1997@gmail.com
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Sinds juli ben ik als goudsmid afgestudeerd aan de Vakschool in 
Schoonhoven. 

Geïnspireerd door de natuur en de organische vormen is mijn 
meesterstuk ontstaan. Een zilveren handsieraad met gouden 
details en mabe parels.

Mijn eigen sieradenstijl is volop in ontwikkeling. Ik houd van 
organische vormen, in een combinatie van zilver met goud en 
edelstenen ontwerp en creëer ik sieraden. 

Het fijne van sieraden is dat zij iets toevoegen aan de schoonheid 
van ieder persoon en voor elk moment.
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10 Marijn van Wijk
 
Harderwijkoever 68, 1324 HC Almere 
T.  06-57605207
E.  marijn235@gmail.com
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Op een idyllisch waterrijk plekje in het groene hart van Aalsmeer 
staat de oude bloemenschuur (1927) waar keramiste Carla Huson 
sinds jaar en dag haar atelier heeft. 

De katten en kippen die daar rondlopen inspireren haar dagelijks 
in ruil voor een koekje of een knu�el tot wat ze uit materialen als 
klei en glas laat ontstaan. Vooral de combinatie van deze twee 
grondsto�en heeft momenteel haar belangstelling.

 

Mijn hele leven ben ik gefascineerd door kleuren en mijn schilderijen 
zijn opgebouwd uit verschillende lagen felle kleuren van acrylverf 
die naast elkaar zijn aangebracht in horizontale, verticale en 
diagonale vlakken (Geometrisch abstractionisme). 

Kleuren komen steeds terug en krijgen zijn kracht met wat er 
naast ligt. Verder experimenteer ik ook met andere objecten en 
materialen. Het beschilderen van kunststofballen en het maken van 
kleurrijke buitenschilderijen met lak op hout. 

Dus verrassend en gedurfd kleurrijk. 

Michael verzorgt rondleidingen door zijn atelier, huisgalerie en 
kunsttuin, gezellig met hapjes, drankjes en verhaaltjes.

 

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 11, 1431 AB Aalsmeer
T. 06-57934904
E. carlakeramiek@gmail.com
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Als beeldend kunstenaar actief tussen 1955 en 1965 en van 1985 tot 
zijn overlijden in 2009. Zijn Belgische periode van 1992 tot december 
2009 was een zeer geïnspireerde en productieve periode waarin zijn 
stijl zich verder ontwikkelde.

Tentoonstellingen werden in de periode 1955 - 1962 gehouden in 
Amsterdam, Edam, Winterswijk en Emmeloord. In 1998 en 2010 
(postuum) in Mol-Rauw, 2004 Lommel, 2006 Beringen, 2007 
Medisch Diagnosecentrum Lommel, 2008 IJhorst allen Solo 
Tentoonstellingen en in 2005 en 2009 een groepsexpositie met de 
Koninklijke Kunstkring Heikracht in Neerpelt.
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Bacchus is al 26 jaar het Cultureel Café van Aalsmeer. Een plek 
volledig gerund door vrijwilligers waar Cabaretvoorstellingen, 
Jazzconcerten, Art house films en diverse vormen van Livemuziek 
worden gebracht. 

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

Cultureel Café Bacchus
Gerberastraat 4, 1431 SG Aalsmeer
T. 06-28488496
W. www.cultureelcafebacchus.nl
E. jazz@cafebacchus.nl
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Begin vorige eeuw lieten Amsterdammers zich in het weekend met hun zeilboot naar de 
Westeinder slepen. Op 5 mei 1917 nam een aantal de definitieve stap naar de Westeinder en in 
1927 openden zij hun eigen clubhuis. Een houten gebouw, midden in de haven van Dragt en 
aan de Kleine Poel. De locatie is een “rust in het water”, genietend van de kunst en natuur.

Tijdens de kunstroute is het Boomkwekerskerkhof omgetoverd tot 
een gedichtentuin. 

Voor de 11e keer is dit groenmonument de eerste drie weekends van 
september open van 12:00 tot 17:00 uur. De gedichten staan op 
standaards zodat ze goed leesbaar zijn voor het langswandelend en 
lezend publiek. Dit jaar is het thema: DROOM.

Meer dan 25 dichters uit Aalsmeer en omstreken hebben hun droom 
verwoord. Op deze oude begraafplaats aan de Stommeerweg, die 
van nature al een dromerige uitstraling heeft, geeft poëzie hieraan 
een extra dimensie.

 

Gedichtentuin, Boomkwekerskerkhof
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 zijn de volgende tentoonstellingen:

Flora Botanica
Bij botanisch tekenen en schilderen gaat het erom een plant zo 
correct mogelijk weer te geven, met aandacht voor de specifieke 
kenmerken die de plant van andere onderscheidt. Deze tentoon-
stelling toont werk van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars 
Nederland.

Bees, bugs & butterflies
Bloemen en insecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tien 
kunstenaars laten op uiteenlopende manieren zien hoe de insecten-
wereld hen inspireert tot even originele als wonderbaarlijke kunst.

Tijdens de Kunstroute geven kunstenaars van beide tentoonstellingen 
demonstraties en is het museum gratis toegankelijk. 

In de ko¥ecorner van het museum kunt u pauzeren met een kop 
ko¥e/thee en verse appeltaart of Aalsmeers Tur½e.

Yvetti gebruikt verschillende soorten technieken en verschillende 
soorten (gekleurde) klei, zowel grove als zachte. Vaak maakt Yvetti 
haar eigen klei met verschillende basismaterialen. 

Meestal gebruikt zij niet of nauwelijks extra kleur in haar werk. Zij 
houdt van de kleur van de natuurlijke klei, gestookt op verschillende 
temperaturen.

Yvetti’s werk geeft een klein deel weer van wie zij is. De 
ontwikkelingen die zij elke dag doormaakt, haar ontdekkingen, het 
leren van haar fouten en van hetgeen waar zij voor staat. 

Flower Art Museum
Kudelstaartseweg 1, 1431 GA Aalsmeer
T. 0297-364400
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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Atelier Steengoed open haar deuren samen met beeldend kunstenaar 
Gerbrand van Veen van Kunst om de hoek. 

Van Atelier Steengoed ziet u prachtige creaties van keramiek, mozaïek 
en kaarsen. Het aanbod is divers, verrassend en kleurrijk. Daarnaast is 
de schilderkunst van Gerbrand van Veen te bewonderen.

Al het werk wordt gecreëerd vanuit het talent en de mogelijkheden van 
de mensen.

Atelier Steengoed - Mendel en Kunst om de hoek zijn werk- en 
activering centra voor mensen met NAH of een lichamelijk beperking 
en is onderdeel van OTT. 

De kunst in de Watertoren is de Toren zelf met zijn eigen 
architectuur van ir. Hendrik Sangster en het bijzondere, elk uur van 
de dag veranderende, uitzicht vanaf de trans, na de beklimming van 
de uitdagende trappen.

Op de begane grond en eerste verdieping tonen de kinderen 
uit groep 7, 7/8 van OBS Kudelstaart hun bijzondere artistieke 
aspiraties.

Een aanrader!!!!!

Alleen op zaterdag, buiten: trampolinewedstrijden en 
demonstraties. Verzorgd door SV Omnia i.s.m. Spring is in the Air.

 

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

Locatie Mendel
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer
T. 0297-753900
W. www.ateliersteengoed.nl
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Tries Smilde heeft haar atelier in Aalsmeer waar ze haar werk 
draait en stookt. Ze geeft er les en workshops in diverse 
keramiekdisciplines. Voor meer informatie: zie mijn website.

Een serie porselein heeft vaak een thema, Keith Haring, tulpachtige 
vazen. Maar de werkstijl met deze soepele witte klei is fijn en 
precies. 

Het aardewerk valt op door een bijzonder uiterlijk, frisse kleur en is 
bruikbaar.

Tries schenkt ko¥e en thee. Op verzoek geeft ze een demonstratie 
draaien. 

Keramiekatelier Tries Smilde
Emmastraat 5, 1432 EW Aalsmeer
T. 020-3450354
W. www.triessmilde.nl
E. tries.smilde@xs4all.nl
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Het Art Centre Aalsmeer, waar zo’n 50 ateliers gehuisvest zijn, is inmiddels een steeds 
bekender begrip in Aalsmeer.In een gezellige sfeer, met een verscheidenheid aan kunstenaars 
en hobbyisten is het een locatie die zeker de moeite waard is om te komen bezoeken. 
Kijk voor meer informatie op onze website.

Art Centre Aalsmeer
Aalsmeerderweg 230, 1432 CW Aalsmeer
Contact: Sanna Kaper, T. 06-29023594
W.  www.artcenteraalsmeer.nl 
E. info@artcenteraalsmeer.nl
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Klei is gewillig, heeft geduld, laat zich vormen en helpt mij het juiste 
beeld te creëren. 

De natuur is mijn uitgangspunt en ik maak voornamelijk bomen en 
landschapjes voor aan de muur. Mijn stijl, heb je eenmaal iets van 
mij gezien, is goed te herkennen. 
 
Het glazuur, een wezenlijk onderdeel van mijn werk, stel ik zelf 
samen . De kleuren, contrasten en texturen zijn belangrijk, glanst 
het of is het mat, krakt het of ligt het juist strak om de scherf.

Instagram: willeke.dokter

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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20 Monique van der Heijdt
Beeckestijn 62, 1187 GR Amstelveen
T. 06-29222193
W. www.eigenheijdt.nl
E. coaching@eigenheijdt.nl
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20 Willeke Dokter
 
Catharina van Clevepark, 1181 AR Amstelveen
T. 06-21412906
FB. facebook.com/willekedokterkeramiek
E. willeke.dokter@gmail.com

43



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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20 Sanna Kaper
Judith Leysterweg 20, 1181 TC Amstelveen
T. 06-29023594
W. www.viejalee.nl
E. info@viejalee.nl
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20 Jeltje van Houten 

Bernina 17, 1186 EG Amstelveen
T. 06-10624215
W. www.jeltjevanhouten.nl
E. info@jeltjevanhouten.nl
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Mijn artvorm heet skull-art. 

Ik decoreer echte schedels van waterbu�els en Longhorns uit 
Thailand en India. De schedels worden eerst voorzien van een 
chroom coating en daarna versierd met Swarovski stenen en 
exotisch leer. 

Elk exemplaar is uniek. Ze zijn o.a. verkrijgbaar bij Cobra Art in 
Amsterdam. 

Keramiste

Maskers en fantasierijke dierfiguren zijn een geliefd onderwerp, 
maar ook huisjes of vazen en mensfiguren. Het gaat bij Paula om de 
sfeer die het uitstraalt.

Niet alleen de vormgeving maar ook de verschillende technieken 
in afwerking, zoals het stoken en glazuren en de keuze van een 
bepaalde soort klei, geven Paula het enthousiasme om te blijven 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 

Vele cursussen en workshops bij diverse mensen doen steeds weer 
nieuwe ideeën ontstaan. 
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20 Paula Schulte
Canadese Gans 37, 1423 PW Uithoorn 
T. 06-50577687 
W.  www.artcentreaalsmeer.nl/paula-schulte 
E.  paulammschulte@gmail.com
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20 Swanet Muskee
Aalsmeerderweg 230. 1432 CW Aalsmeer
T. 06-57047273
W. www.swanetmuskee.com
E. swanet.or@gmail.com
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Astrid is gefascineerd door de immense natuurkrachten en de stille 
schoonheid van de natuur. Als mens zijn wij heel nietig in het grote 
geheel maar wij hebben ook invloed hierop. 

Het natuurgeweld laat indrukwekkende en vaak mooie afdrukken 
achter in het landschap. Aan de andere kant raakt dit Astrid door de 
meestal desastreuze gevolgen voor mens, dier en natuur. Ze wil de 
kijker bewust maken van de schoonheid en de kwetsbaarheid van 
de Aarde. 

Ze creëert een wereld waarin je wordt meegenomen, die zweeft 
tussen figuratief en abstract. Voor het oog esthetisch werk maar 
wel degelijk met een onderliggende betekenis.

Bij het schilderen ga ik graag intuïtief te werk, alles is onvoorbereid 
en ontstaat op het moment zelf.

Romana geeft de voorkeur aan abstracte kunst in zowel schilderen 
als tekenen. Ik ben gefascineerd door de kracht van de kleuren, de 
complexiteit van de lijnen en de vorm, waardoor een verrassende en 
onvoorbereide puzzel op het schilderdoek of papier ontstaat. 

Ik laat het publiek in het labyrint van de eindloze lijnen “verdwalen”.
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20 Romana Vaclavikova
Ambrosiuslaan 129, 1185 PJ Amstelveen
T.  06-24294724 
W.  www.romanaart.nl 
E.  romana.vac@hotmail.com
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20 Astrid Sto�els
 
Eikenrodelaan 46, 1181 DH Amstelveen
T. 06-25364513
W. www.astridsto�els.nl
E. info@astridsto�els.nl
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A¦e Borgman
Aalsmeerderweg 255, 1432 CN Aalsmeer
T. 0297-322235
W. www.a©eborgman.nl
E. a©eborgman@tiscali.nl

21
Vijfentwintig jaar geleden startte ik mijn leven als beeldend 
kunstenaar.

Vorm en kleur staan centraal in mijn schilderijen. Waren het 
aanvankelijk vooral bloemschilderijen, de laatste tijd richt ik mij 
voornamelijk op het schilderen van landschappen. Soms dromerig 
van aard, soms met felle kleuren en penseelstreken.

Schilderen is als ademhalen, ik kan niet zonder.

Op deze locatie bent u ook van harte welkom voor een hapje en een 
drankje.
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Pauline Zeij heeft de afgelopen tijd een serie schilderijen gemaakt 
geïnspireerd op oude Hollandse meesters. Het heden en verleden 
heeft ze geprobeerd te combineren als een eerbetoon aan deze 
grote meesters.
 
‘Een Rembrandt naschilderen zou ik niet kunnen en niet willen, maar ik heb 
mijn grote liefde/muze (het paard) geschilderd als eerbetoon. De bloemen 
staan voor de vergankelijkheid en op deze manier probeer ik een brug te 
slaan naar deze grote inspiratiebronnen.’

Lo
ca

ti
e 

20 Pauline Zeij
 
Meerlaan 8, 1421 TM Uithoorn 
W.  www.paulinezeij.nl



De Kunstkas
Aalsmeerderweg 325, 1432 CP Aalsmeer
T. 06-53448395 (Tobias Rothe)
W. www.kunstkas.org
E. info@kunstkas.org
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‘In het Kielzog van de Toekomst’ is de titel voor de expositie in De 
KunstKas voor de kunstroute 2019. Het is een expositie met een 
variëteit aan kunstenaars en hun werken. Ook zijn er muzikale 
activiteiten.

Van schilderijen tot elektronische conceptuele installaties, in de 
KunstKas is dit jaar weer volop kunst voor oud maar ook zeker weer 
voor jong! 

Demonstratie Chinees penseel schilderen verzorgd door Zou Le 
Cheng. Workshop hoofdtooien maken door Saskia Pfaelzer en zelf  
een tekening maken met je stem verzorgd door Tobias Rothe. 

Kom kunst kijken en kunst beleven en geniet onder het genot van 
een hapje en een drankje van de binnentuin en het buitenterras. 

De KunstKas zal u zeker weer verrassen. 

Mijn werk gaat over de verhouding tussen het geestelijke en het 
aardse, het wereldse en het hemelse en het gebied waar deze 
gebieden elkaar raken. Over Christendom en mijn positie binnen dit 
spirituele systeem. 

Ik maak daarbij gebruik van verschillende stijlen van schilderen die 
elkaar aanvullen, binnen 1 thema.
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22 Walter Bosman
 Leusdenhof 60, 1108 CV Amsterdam 
T.  06-18546604 
W.  www.walterbosman.com 
E.  walter@walterbosman.com
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Saskia Pfaeltzer is een kunstenaar pur sang. Haar scherpe 
observaties weet ze moeiteloos tot uitdrukking te brengen 
in brons, klei, gips, was, papier, epoxyhars en piepschuim van 
metershoge monumentale werken tot kleine beeldjes van paarden 
en danseressen.
 
De combinatie van haar trefzekere aanpak, beheersing van vele 
technieken en keuze voor uiteenlopende onderwerpen heeft geleid 
tot een groot en veelzijdig oeuvre.

Saskia studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. Haar werk bevindt zich in museale, particuliere en 
bedrijfscollecties wereldwijd.

Met als titel ‘In het Kielzog van de Toekomst’ voor de expositie in de 
KunstKas, lever ik met mijn werk mijn aandeel in deze expositie. 

De toekomst heeft invloed op het heden. Die invloed veroorzaakt 
het  ‘vuile water’ of de vertroebeling van het heden en vormt 
daarmee een dunne lijn tussen heden en toekomst, waarmee zij 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Die mooie maar soms ook minder mooie vertroebeling wil ik 
met mijn werk laten zien en ervaren in de KunstKas tijdens de 
kunstroute Aalsmeer 2019.
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22 Tobias Rothe
Aalsmeerderweg 325, 1432 CP Aalsmeer 
T.  06-53448395 
W.  www.tobiasrothe.org 
E.  mailme@tobiasrothe.org
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22 Saskia Pfaeltzer
 
Nassaukade 126, 1052 ED Amsterdam 
T.  020-6866012 
W.  www.saskiapfaeltzer.nl 
E.  pfaelt@xs4all.nl
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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.

Penseelkunstenaar Zhou Le Sheng, lid van de kunstenaars-
vereniging Pulchri, kreeg les in de klassieke Chinese teken- en 
schildertechnieken bij prof. Huang Huan Wu. 

In 1978 was hij graduate student aan de kunstacademie in Shanghai. 
Hij studeerde Sumi-e in Japan aan de Shi Mi Zi Academie in Tokyo. 
Zhou Le Sheng heeft veel penseelkunstwerken op zijn naam staan 
met onderwerpen als vogels, bloemen en landschappen. Werken 
van hem zijn regelmatig te zien op tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland. 

Behalve leraar en praktiserend kunstenaar is hij een verbindende 
factor tussen de kunstgemeenschappen van Nederland en 
China. Vanaf 1999 docent aan de Vrije Kunstacademie Den Haag, 
Volksuniversiteit Amstelveen, Chinees Cultureel Centrum en 
gastdocent aan het Sinologisch Instituut van Universiteit Leiden.

Zhou le Sheng 
 
Contact: Marijke Hennevelt
Verlaatsweg 7, 1435 GV Rijsenhout  
T.  06-51956606 
E.  marijkehennevelt@ziggo.nl Lo
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Kunstroute Aalsmeer
W. www.kunstrouteaalsmeer.nl
E. kunstroute@kunstrouteaalsmeer.nl 
FB. www.facebook.com/KunstrouteAalsmeer
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Locatie 7 / Hist. Tuin
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Locatie 1 / Otto

Zaterdag 21 september

Bij de opening om 11:00 uur Martijn 
Schok Boogie & Blues Band met Greta 
Holtrop.

13:00 uur Marijn Schok Boogie & Blues 
Band met Greta Holtrop.

15:00 uur French Connection project.

Zondag 22 september

14:00 uur Judith Glasbeek & friends.

15:00 uur Singer Songwriter Saskia 
Veenswijk.

16:00 uur Hobo String Band.

 

Locatie 7 / Historische Tuin   

Zaterdag 21 en zondag 22 september

Optredens van jonge muzikanten van de 
Bandbrouwerij met gasten.

 

Locatie 13 / Cultureel Café 
Bacchus

Zondag 22 september

17:00 uur Afsluiting Kunstroute met 
jazzconcert o.l.v. Robbert Tuinhof.

MUZIEKPROGRAMMA 

tijdens de Kunstroute 2019



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 MUZIEK

JAZZ

MUZIEKCONCOURS

BOEK 
EN
WEEK

 7 T/M
15 MAART
2020

Voor jeugd van 8 tot en met 18 jaar die een 
muziekinstrument bespeelt of zingt in 
het klassieke repertoire.



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 !
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Wij bedanken onderstaande sponsors die de  
Kunstroute 2019 mede mogelijk hebben gemaakt

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
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