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GROTE LOCATIES

Kunstroute Langedijk

Sjef van Esch
Sjef van Esch (schilder/schrijver te 
Oudkarspel) houdt van het Franse 
landschap. Het door vele schilders zo 
vaak bezongen licht van de Provence 
is voor deze kunstenaar eveneens een 
inspiratiebron. Ook een verlaten oude 
vissersschuit aan het strand van Bretag-
ne brengt hem plotseling ‘in vervoering’.
jefvanesch@ziggo.nl

Agaath Bekker
Inhoudelijk gezien is haar stijl figuratief, 
met daarin veel symbolen verwerkt. 
Door te experimenteren in de meest 
uiteenlopende stijlen heeft zij zich ont-
wikkeld tot een uniek en veelzijdig kun-
stenares. Haar werk laat zich moeilijk 
met dat van anderen vergelijken, al zijn 
er wel opvallend veel raakvlakken met 
surrealisme, assemblage en popart.
agathabekker1942@gmail.com

Arend Wiersma
Arend Wiersma is artistiek fotograaf en 
werkt voornamelijk in seriematige reek-
sen. Zijn foto’s hebben vaak een sociaal 
maatschappelijk karakter.  
Ook maakt hij portrettenseries met een  
cinematische tint en een scheutje  
humor. Hij fotografeert in opdracht en 
maak ook vrij werk.
www.arendwiersma.nl

Riann
Als schilder verbeeldt Riann meisjes en 
jonge vrouwen die vanuit hun veilige 
innerlijke wereld de toekomst inkijken. 
Door de sierlijke omkadering wordt deze 
naïeve wereld omsloten en samenge-
voegd tot een klein persoonlijk verhaal. 
Naast het schilderen, maakt zij kera-
mieken beelden en schrijft zij versjes en 
gedichten.
www.riann.nl

Judy Bakker
Judy Bakker woont en werkt in haar 
Home Gallery. Hier maakt zij abstracte 
schilderijen en beeldjes van klei die ze 
met de hand beschildert.
www.judybakker.com

Karin Haus
Haar werkjes zijn gemaakt van natuur-
voorwerpen die zij op het strand heeft 
gevonden, beschilderd en op papier 
geplakt. Het is voor haar een hobby. Ook 
maakt zij broches, kettingen en versier-
de doosjes van bijvoorbeeld knopen en 
kralen. 
karinhauswife@gmail.com

Ria Ooijevaar-Klaver
Ria schildert inmidels alweer een jaar 
of tien bij Atelier 6. Zij is begonnen met 
schilderen in aquarel maar momenteel 
schildert zij met acrylverf op doek.
n.ooijevaar@kpnplanet.nl

Willy Tol
De eerste jaren maakte Willy Tol vooral 
figuratief werk. Tegenwoordig legt ze 
haar hart meer in abstracte olieverf-
schilderijen. Zij kan haar mening, 
gevoelens en emoties daar veel beter 
in uiten. 
1940.tol@quicknet.nl

Herminda Vleems-Balder
Herminda Vleems schildert dieren- en 
kinderportretten. Op grote doeken 
gebruikt ze acrylverf en voor kleine 
portretten olieverf. Het felle en expres-
sieve kleurgebruik kenmerkt haar stijl. 
Daarnaast is ze docent in het voortgezet 
onderwijs. 
www.herminda.nl

Roelof Bouman
Sinds 2010 maakt Roelof Bouwman 
onder de naam Folero kunstwerken. 
Hij gebruikt hardhout en acrylverf en 
schildert vrolijke beelden die in elke 
woonomgeving, binnen of buiten, ener-
gie willen toevoegen.
www.folero.nl

Ineke Jansen
Kunst met quilten is Ineke Jansen op het 
lijf geschreven. De handwerktechniek 
is geboren uit armoede en toegepast in 
dekens en wandkleden. Het is een lust 
voor het oog en een kunst om te maken.
cathoogl.46@gmail.com

Cees Hes
Cees Hes is al jaren bezig met kunst. Hij 
is jarenlang lid geweest van de Jan van 
Scorel schilderclub, daarna heeft hij 
diverse workshops gevolgd. Tegen-
woordig heeft hij zich aangesloten bij 
Atelier6 en maakt hij prachtige beelden 
van speksteen.
cees@rubenhes.nl
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BEWAAREXEMPLAAR
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Deelnemers 
zijn te 

herkennen  
aan deze vlag

Overzichtstentoonselling
Nieuw dit jaar is de grote overzichtstentoonstelling in de Kooger Kerk 
in Zuid-Scharwoude. Van bijna alle kunstenaars die meedoen aan deze 
kunstroute is hier één werk te bezichtigen. Zo kun je in een oogopslag 
zien van welke kunstenaar je meer werk zou willen zien.

100jarig bestaan Actief Vrouwenkiesrecht
N.a.v. het 100jarig bestaan van het Actief Vrouwenkiesrecht organiseert 
beeldend kunstenaar en curator Karin van Bodegom in 2019 drie exposi-
ties ‘Vrouwen in de Kunst’.
‘Vrouwen in de Kunst II’ in de Witte Kerk in St. Pancras toont werk van 
13 professionele vrouwelijke kunstenaars die laten zien wat er van het 
Vrouwenkiesrecht terecht is gekomen en tevens geven zij hun visie op 
de rol en betekenis van de vrouw in de kunst.
Deelnemende kunstenaars: 

Grote overzichtstentoonstelling Kooger Kerk

Witte Kerk St. Pancras
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Annalinda Wagenaar 
Annemarie Visser 
Annemarie Kuster 
Coby Dierikx 
Eugènie Herlaar 

Ineke van Unen 
Joke Beers 
Karin van Bodegom 
Lies van der Sluis 
Nicole de Vries 

Petra Talsma 
Sasja Wagenaar 
Theresia Prud’homme 
de Lodder

Geri Nieuwland
Tekenen is Geri Nieuwlands passie. In 
haar tekeningen maakt ze gebruik van 
diverse materialen, waaronder  
potlood, kleurpotlood, olie- en softpas-
tels en gouache. Ze laat zich inspireren 
door haar omgeving. 
gnieuwland@kpnmail.nl
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Alice Gootjes
Alice werkt op papier en gebruikt 
hiervoor uiteenlopende materialen als 
kleurpotlood, krijt, stift en acrylverf. De 
lijnen in haar werk zijn dik, dun, kort 
en lang, recht en krom. Zij gebruikt 
geometrische vormen als cirkels en 
ovalen, driehoeken, gestreepte en 
geruite patronen. Haar werk is levendig, 
dynamisch, vol en gelaagd: alles buitelt 
over en door elkaar. 
www.alicegootjes.nl

Rina Buiter
Hoewel Rina al van jongs af aan 
interesse had in de schilderkunst is zij 
pas zo’n drie jaar geleden zelf begonnen 
met het ter hand nemen van de kwast. 
Haar voorkeur gaat daarbij uit naar 
portretschilderingen van zowel mensen 
als dieren.
rinabuiter@yahoo.com

Elly Berkhout - van Herwijnen
Elly maakt acrylschilderijen en mo-
noprints. Acrylschilderijen zijn vooral 
geïnspireerd op de natuur. Monoprint 
is een techniek die behoort tot de gra-
fische technieken. Echter bij monoprint 
is maar een en dezelfde afdruk mogelijk. 
Uniek dus, iedere keer weer!
eberkhout@live.nl
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Greet Hartog
greetn@quicknet.nl

KaFFotografie
Rini volgde een opleiding aan de foto- 
vakschool. Als tegenhanger van het 
beroepsmatige, ontwikkelde zich een 
experimenteel zoeken. Rini selecteert  
intuïtief zijn opnamen en heeft de be-
hoefte die opnieuw te rangschikken. 
www.kaffotografie.nl

Adriaan
Adriaan, geboren in 2002 en schildert 
graag naast zijn studie.  
Het liefst zou hij van schilderen zijn 
beroep willen maken.  
adriaanskunst.wixsite.com/portfolio

Daphne Bitter
Daphne Bitter, afgestudeerd aan de 
Hoge School van de Kunsten in Utrecht, 
heeft op verschillende beurzen, gale-
rieën en andere locaties geëxposeerd. 
Haar fascinatie ligt bij de basis van de 
natuur, natuurelementen die al miljoe-
nen jaren bestaan zoals; boomwortels, 
grotten en onderwaterwerelden. 
daphnebitter.com

Twuijvermolen De Vijzel - Sint Pancras
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Muus Kramer

Muus Kramer houwt beelden uit marmer. 
Hij houdt ervan om te werken met steen. 
Het is een natuurproduct en het is altijd 
weer een verrassing wat eruit komt.
muus.tiny@ziggo.nl

Elly de Rijcke
De werkgroepleden van A6 maken objecten 
van keramiek voor in de tuin. De objecten 
zijn op verschillende manieren bewerkt met 
oxiden, geglazuurd of raku gestookt. 
Elly.de.rijcke@quicknet.nl

Aurora Art Gallery
Aurora Art Gallery is onderdeel van 
Aurora Productions, sinds 1986 uitgeverij 
van kunstkaarten en -boeken. De galerie 
presenteert werk van hedendaagse kun-
stenaars die met vakmanschap vorm geven 
aan een spirituele levenshouding. 
www.aurora-art.com

Art of Africa
In Beeldentuin Art of Africa zijn ruim 900 
sculpturen uit Zimbabwe te bewonderen. 
Winterhard en volledig met de hand ver-
vaardigd van steen met welluidende namen 
als opaal, serpentijn, kobalt en springsteen.
www.artofafrica.nl

Rinaloes Kuin-Weel
Het werk van Rinaloes bestaat voorname-
lijk uit gestileerde mensbeelden. Ze zijn 
gemaakt in speksteen, aluminiumcement of 
keramiek.
rinaloes@quicknet.nl

Gertruud Sneekes-Bruin
Gertruud Sneekes-Bruin schildert vanuit 
het realisme op papier, doek of paneel. In 
haar werk staan mens, dier, landschap en 
bloemen centraal. Haar werk “Streetview” 
is dit jaar geselecteerd om Nederland te 
vertegenwoordigen op een groot aquarel-
festival in Italië/Fabriano waar 70 landen 
aan meedoen. 
www.gertruud.nl

Yvon van Dijck
Yvon maakt figuratieve werken waarbij zij 
voornamelijk werkzaam is met het maken 
van gietmallen voor het gieten in alumini-
umcement.
yvonvandijck@hotmail.com

Jos Bruin
Jos maakt figuratief werk dat voornamelijk 
via gietmallen in aluminiumcement wordt 
gegoten.
ja.bruin@quicknet.nl

Loes Wijbenga
Loes maakt voornamelijk figuratieve figuren 
gestort in aluminiumcement.
ome.bert@quicknet.nl

Tiny Timmer
Tiny maakt keramiek.
c.timmer43@kpnmail.nl

Tiny van Veen
Surrealistische schilderkunst van land-
schappen.
tonvanveen58@gmail.com

Ton van Veen
Ton maakt figuratieve en abstracte figuren 
die in verschillende materialen worden 
gestort. Dit gebeurt door het maken van 
mallen.
tonvanveen58@gmail.com

Marije Wolfswinkel
De glaskunst van Marije Wolfswinkel is 
magisch. Haar kunstwerken van glas-in-
lood gaan over kleur en kleur is trilling: 
muziek geworden licht. Het licht laat vorm 
en restvorm steeds voor je ogen dansen.
www.lichtraamwerk.com

Henk Kuin
Steen vormt een echte uitdaging voor Henk 
Kuin. Steen is hard maar toch te vormen! 
Marmer, basalt, speksteen of kalkzandsteen 
krijgt hij onder controle en geeft er zachte 
vormen aan. 
bakkenenhakken.nl

Karin de Vré
Karin de Vré is al jaren lid van schildersver-
eniging Tintoretto uit Heiloo. Daar maakt zij 
werken in acryl- en olieverf op waterbasis. 
Zij schildert o.a. landschappen, de natuur 
en stillevens maar ook abstract werk maakt 
ze graag. 
ijisberg@quicknet.nl

Vronie van der Molen
Voor Vronie is schilderen al jaren een grote 
hobby waar zij veel plezier aan beleeft. 
Voorheen gebruikte zij voornamelijk olieverf 
maar nu schildert zij met acrylverf. 
familievandermolen@quicknet.nl

Karin van Balgooy
Karin van Balgooy maakt kleurrijke schilde-
rijen, zowel realistisch als abstract. “Ik haal 
het meeste uit iedere dag (iedere lijn) en 
elke ervaring (elke kleur). Ik toon liefde en 
geluk via mijn lach en verf.“
karin.vanbalgooy@gmail.com

Galerie Ronald Kraayeveld
Tijdens de Langedijker Kunstroute toont 
galerie Ronald Kraayeveld kunstwerken uit 
de eigen (particuliere) collectie die nooit 
eerder tentoongesteld zijn geweest. Naast 
schilderijen van Langedijker kunstenaars 
worden ook wandtapijten, keramiek 
(waaronder een tableau van Corneille) en 
originele tekeningen aangeboden.
galeriekraayeveld.nl

Erik Kruithof
Tijdens deze kunstroute kunt u zien wat er 
allemaal op de Mossel 23c gemaakt wordt; 
kunst en ambacht staan centraal. Erik de 
meubelmaker en Marije de glazenier. Toe-
gepaste kunst, kleurig en vakkundig.
www.meubelmakerijkruithof.nl

Jeroen van Dijk
Naast grafisch vormgever is Jeroen van 
Dijk ook enthousiast fotograaf. In zijn 
werk zijn compositie, kleur, licht en sfeer 
belangrijk. Thema’s zijn o.a. landschap en 
stilleven.  
Daarnaast is Jeroen eigenaar van reclame-
bureau 2DSign in Noord-Scharwoude.
www.2dsign.nl

Ria Bakker
Ria Bakker maakt abstracte beelden van 
harde steensoorten zoals marmer, serpen-
tijn en springstone. Inspiratie haalt ze vaak 
uit de natuur of ze laat zich leiden door de 
vorm van de steen.
www.riabakker.com

Linda Goudsblom
Linda Goudsblom maakt eigentijdse, moder-
ne iconen en schilderijen geïnspireerd op 
Maria-afbeeldingen. Ook laat zij zich inspi-
reren door Chagall en Klimt. Gemaakt met 
acrylverf en papier (collage) op doek. Haar 
kunst kan omschreven worden als kleurig, 
uniek, sprookjesachtig en sereen.
www.lindagoudsblom.nl
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Janneke Jensema
Janneke Jensema (1941) schildert al haar 
hele leven. Zij beheerst verschillende 
technieken: olieverf, acryl, litho en collage. 
Daarnaast beschildert zij diverse objecten 
zoals takken en stronken.
barpeters@hotmail.com

Cornelia van Diepen
Weven is zeer inspirerend, de kleuren en de 
diverse materiaalsoorten maken dat er veel 
mogelijk is.
cockvandiepen@live.nl

Dick van den Kommer
Dick van den Kommer is vanaf 2002 lid van 
Atelier 6 waar hij veel leerde van Jaap 
Peereboom. Dick maakt houtsculptures die 
veelal abstract of half abstract zijn.
dick-van-den-kommer.exto.nl

Cees Koopman
Cees Koopman werkt in de mannenmode 
waar kleuren combineren belangrijk zijn. 
Dit speelt een grote rol bij zijn olieverfschil-
derijen. Hij heeft les gehad in verschillende 
schildertechnieken. 
berckensteyn@kpnmail.nl

Theo Visser
Theo Visser is een gepassioneerd fijnschil-
der die realistisch en gedetailleerd werk 
maakt van onder andere dieren die een 
bepaalde beweging hebben. De kunstenaar 
schildert met verschillende technieken in 
olieverf.
berckensteyn@kpnmail.nl

Sietse Wiersma
Eind jaren ’80 besluit Sietse Wiersma zich 
volledig op het beeldend kunstenaarschap 
te richten. Hij bouwt een oude koolschuur-
woning in Oudkarspel om tot atelier/galerie 
en ontwikkelt zich door. Sietse haalt nog 
steeds inspiratie uit het Friese landschap, 
waarin hij is opgegroeid. Daarnaast toont 
hij met zijn stillevens een bijzonder eigen 
kijk op de vergankelijkheid der dingen.
sietsewiersma.nl

De Kleine Ark
De bewoners van woonboerderij “De Kleine 
Ark” in Oudkarspel maken op de werkplaats 
hun eigen producten van wolvilt, keramiek 
en speksteen. Daarnaast maken zij mooie 
kleurrijke schilderijen.
www.dekleineark.nl
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Paula Wijnker-Bult
Paula maakt realistische olieverfschilde-
rijen in glaceertechniek naar voorbeeld of 
eigen ontwerp.
paulawijnker@ziggo.nl
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facebook.com/kunstroutelangedijk

www.lieflangedijk.nli



Nel Steltenpool
Nel Steltenpool beoefent de schilderkunst 
en het werken met klei al jaren. Het kera-
miek wordt vaak rakugestookt of bewerkt 
met glazuren of oxides. Haar werk bestaat 
vaak uit objecten of schalen. Ze exposeert 
haar werk door het hele land. Zij heeft work-
shops gevolgd in binnen-en buitenland.
www.Nelsteltenpool.exto.nl

Ruud Groenewegen
Ruud Groenewegen woont in Broek op 
Langedijk en is al bijna zijn hele leven 
werkzaam in de horeca. Hij is autodidact 
en beeldhouwen (het liefst uit Portugees 
marmer) is voor hem elke keer weer een 
uitdaging. Vorm en kleur bepalen de dialoog 
en hij werkt zowel abstract als figuratief.
rugroenewegen@quicknet.nl

Yvonne Leek
Het werk van Yvonne komt voort uit  
wolvilten, keramiek en schilderen. 
Leekyvonne@gmail.com

Johan de Vries
Johan de Vries is lid van de werkgroep 
houtbewerking van Atelier 6. Ook andere 
leden van deze werkgroep tonen enkele 
beelden.
johan.devries372@gmail.com

Tilly Booi
Tilly maakt figuratief werk in keramiek en 
steen.
tilly.booi@ziggo.nl

Jaap Kuin
De werken van Jaap Kuin zijn meestal 
gebaseerd op abstracte elementen die toch 
tot iets realistisch te herleiden zijn. Deze 
worden gegoten in aluminiumcement of 
gehakt uit basalt of speksteen.
jam.kuin@quicknet.nl

Afra Pater
Groepsexpositie bij Afra en Jacq Pater 
in De Boomgaard. Afra, oprichter en vele 
jaren begeleider van de Werkgroep Barst 
bij Atelier 6, toont haar en Jacqs beelden in 
hun mooie tuin, atelier en expositiezolder. 
Daarnaast is ook werk van andere leden 
van deze creatieve werkgroep (beelden, 
etsen, litho’s en houtsneden) te zien. 
afrapater@gmail.com

Joop Metselaar
Joop Metselaar maakt keramische objec-
ten met diverse technieken (waaronder 
raku) en van uiteenlopende onderwerpen. 
Ze heeft cursussen gevolgd in handgevorm-
de objecten glazuren en raku stoken bij 
diverse gerenommeerde kunstenaars.
joop.metselaar@quicknet.nl

Basje Bak
Geboeid door de natuur schildert Basje met 
verf en krijt om ter plekke de sfeer van het 
moment te pakken. Ze kijkt hoe het licht 
valt, naar het ritmische spel van wolken, 
takken, bedrading, hoog gras, bladeren en 
bloemen. 
basjebak.nl

Bea Koenis
Geef kleur aan je herinnering. Zwart/wit 
foto`s van vroeger zijn het waard om in 
kleur te laten zien. Bea heeft zich laten in-
spireren door foto`s uit het album van haar 
ouders. Ook wil zij kleurplaten laten zien die 
speciaal bestemd zijn voor dementerende 
ouderen.
www.facebook.com/beakunstenares
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Guido Schneider
Guido Schneider uit Koedijk maakt sculptu-
ren van natuursteen, meestal van marmer. 
Het zijn menselijke figuren, koppen en die-
ren. Zijn werken zijn figuratief, gestileerd, 
geabstraheerd, abstract en kubistisch.
www.guidoschneider.nl

Afra Beemsterboer
Afra Beemsterboer is zowel schrijfster als 
schrijfdocent. Ze schrijft romans en geeft 
cursussen creatief schrijven. Maak een 
praatje met Afra en kom alles te weten over 
haar boeken en schrijflessen. Er is niet veel 
nodig om woorden op papier te krijgen. Wilt 
u het eens proberen?
www.afrabeemsterboer.nl

Nicole Kruyning
Creativiteit is de brandstof voor verande-
ring. In haar atelier is er ruimte om jezelf te 
ontwikkelen als persoon (door coaching, 
cursussen en trainingen) en op creatief 
gebied. Haar werk is een combinatie van 
collages en schilderen en ontstaat vanuit 
haar intuïtie. 
www.nicolekruyning.nl

Jeanne Lienos
De schilderijen van Jeanne Lienos zijn een 
variatie van acryl- en collageschilderijen. 
Ze schildert in diverse onderwerpen waar-
onder landschappen, bloemen en dieren. 
Soms voegt ze poëzie toe aan haar werken. 
www.jeannelienos.exto.nl
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Marleen Leijen
Studio Male voor al uw creatieve uitspat-
tingen.
jg_marleen@ziggo.nl
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Roel Vinke
Vrij werk. 
Natuur/cultuurvlechtwerk. Lyrisch.
roelvinkepaintings.weebly.com
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Attie van den Bout
Vogels in de tuin zijn voor Attie de inspi-
ratiebron voor haar werk. Het vormen met 
klei en glazuren in natuurlijke kleuren om 
de vogels levensecht uit te beelden, heeft 
geleid tot 40 verschillende soorten. Ook 
keramiek beelden en bloemen zijn haar 
passie. Dit alles gepresenteerd in de tuin en 
op het water. 
j.vdbout@quicknet

Harry en Jos van Steden
Kralenatelier Jos van Steden toont siera-
den van eigen hand. Ze werkt graag met 
kristallen en halfedelstenen maar ook ander 
materiaal als hout of kunststof wordt ge-
bruikt. Sieraden worden op maat gemaakt. 
Er kan een workshop afgesproken worden 
maar ook reparaties of veranderingen aan 
sieraden zijn mogelijk.
harryenjos@ziggo.nl

Marian Waterkott
Keramiek is haar passie. Van handvormen 
tot het draaien van serviesgoed. Glazuren 
maken om werkstukken mooie kleuren te 
geven. Zij past diverse decoratietechnieken 
toe, (sinter) engobes, terra-sigillata en 
spelen met texturen. Haar kennis heeft zij 
o.a. opgedaan bij de Nederlandse Keramie-
kopleiding in Gouda. Deze kennis geeft zij 
graag door d.m.v. workshops.
marian.waterkott@gmail.com

Marlijn Franken en ferrie = differentieel
Video-installatie van Marlijn Franken (beeld) en ferrie = differentieel 
(geluid/muziek). Marlijn en ferrie werkten al vaak samen. In 2011 voor het 
eerst. De foto toont hun laatste project Swing (2018). Het kan zijn dat zij 
dat werk in B3 gaan uitbouwen; misschien wordt het wat anders. Wij zijn 
benieuwd, u ook?
www.marlijnfranken.nl
ferrie zal een presentatie houden voor de jongeren van B3 over hoe hij zijn 
muziek maakt op de computer.
www.ferrie.audio

Lidewij Kemme
In haar atelier met uitzicht over het 
Oosterdel laat Lidewij Kemme aquarellen 
zien. Het thema is natuur en landschap van 
heel dichtbij of met een blik in de verte. 
De onvoorspelbare waterverf doorbreekt 
de strakke lijnen van het Noord-Hollandse 
landschap of vat de ontelbare details van 
de natuur ongedwongen samen. 
lidewijkemme.blogpost.com

Jaap Hoeksma
Jaap werkt voornamelijk op doek in olieverf 
met penselen en paletmes en kleurcon-
trasten. Zijn inspiratie vindt hij in en om het 
huis. Het bezig zijn naar een eigen vertaling 
van kleurgebruik, het loslaten van de gege-
ven lijnen en vormen waardoor een eigen 
beweging tot stand wordt gebracht. 
www.jaaphoeksma.nl

Inge Hergarden
Inge Hergarden schildert stillevens, land-
schappen, portretten, dieren en miniatuur-
tjes. Haar realistisch werk is gedetailleerd. 
Zij vindt het opbouwen van een schilderij 
in verschillende transparante lagen 
olieverf een fascinerend proces. Haar werk 
transformeert van een onderschildering 
in de kleuren wit/bruin naar het eindpro-
duct in een rijk kleurenpalet. Zij toont ook 
mozaïekwerk.
ingehergarden.exto.nl

Ank Peedeman
Beeldhouwen is voor Ank een heerlijke 
hobby. Zij heeft er driemaal plezier van:  
het is heerlijk ontspannend om te doen, 
het resultaat is mooi want de stenen zijn al 
mooi en het is fijn als anderen er ook van 
genieten.
ankpeerdeman@outlook.com
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Agee
Het werk van Agee heeft diepgang en is 
door het rijke kleurgebruik een lust voor 
het oog en een streling voor de ziel. Haar 
schilderijen zijn in vele transparante lagen 
opgebouwd met gebruik van boeiende 
acryltechnieken en veelal intuïtief ontstaan. 
Ook haar 3D-kunstwerk ‘Shapes of Nature’ 
is een must-see.
agee@live.nl

Fred Meijer
Fred Meijer is gepensioneerd en maakt 
gekke lampen van (waardeloze) materialen. 
Zo maakt hij bijvoorbeeld lampen van o.a. 
een fohn, vergiet en fluitketel.
fred.johannes1945@gmail.com

        Ina Bruin en Nel Haenen
Nel Haenen en Ina Bruin maken schilde-
rijen van stof. Ieder werkstuk is uniek. Zij 
hebben in 2018 meegedaan met kunst op 
locatie in Warmenhuizen en hebben loven-
de reacties gehad. Hun werk is een collage 
van stof met veel kleur. 
bruin.meijer@gmail.com

65

66

67 68

Corrie Kaas
Beeldentuin Corrie Kaas is een romantische 
tuin aan de oever van het ‘duizendeilan-
denrijk’. Er zijn prachtige beelden van steen 
en keramiek te zien. Keramieken beelden 
van Joop Koopman en stenen beelden 
van Corrie Kaas en Ageeth vd Oever. De 
Beeldentuin is open tijdens de kunstroute 
en verder in juni elke zaterdag en zondag 
van 11 tot 17 uur.
www.corriekaas.exto.nl
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Marianne van Setten
Marianne van Setten maakt al heel wat 
jaren keramiek en schilderijen. Zij heeft een 
bijzonder kenmerkend kleurgebruik. Nu laat 
zij vooral keramiek zien (voornamelijk thema 
“waterdieren”) en oorhangers gemaakt van 
Fimoklei. 
www.NBAK.nl (ledenlijst)

47Cees Timmer
Cees maakt linosnedes van Langedijk.
c.timmer43@kpnmail.nl

37

Onbekende Kunst
Onbekende Kunst is te zien op diverse plekken in de route. 
Het avontuur van kunst kijken. De naam van de kunste-
naar is onbekend. Laat je eigen smaak beslissen.
Cederlaan 8: vocale ondersteuning door Suus Harpenau.
www.onbekendekunst.nl
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Elly de Rijcke Achterstraat 14

Gertruud Sneekes-Bruin Handelskade 22b

Jeroen van Dijk De Mossel 7

Marije Wolfswinkel De Mossel 23C

Erik Kruithof De Mossel 23C

Galerie Ronald Kraayeveld Dorpsstraat 625

Henk Kuin Jul. van Stolbergstr. 17

Karin van Balgooy Jul. van Stolbergstr. 17

Vronie van der Molen Hulststraat 19

Karin de Vré - Bakkerij Jonker Dorpsstraat 591

Paula Wijnker-Bult Pelmolen 16

Art of Africa Krommeakker 48

Kooger Kerk Koog 30

Aurora Art Gallery Sportlaan 54-B 

Rinaloes Kuin-Weel Cederlaan 8

Yvon van Dijck Cederlaan 8

Jos Bruin Cederlaan 8

Ton van Veen Cederlaan 8

Loes Wijbenga Cederlaan 8

Tiny van Veen Cederlaan 8

Tiny Timmer Cederlaan 8

Cees Timmer Cederlaan 8

Jaap Kuin Cederlaan 8

Tilly Booi Cederlaan 8

Afra Pater Boomgaard 18

Joop Metselaar Koog 16

Bea Koenis Dorpsstraat 433

Johan de Vries Dorpsstraat 372

Yvonne Leek Reiger 43

Nel Steltenpool Voorburggracht 125

Ruud Groenewegen Voorburggracht 125

Marianne van Setten Westelijke Randweg 30

Guido Schneider Westelijke Randweg 30

Jeanne Lienos Westelijke Randweg 30

Basje Bak Voorburggracht 101A

Afra Beemsterboer Lepelaar 28

Nicole Kruyning Dorpsstraat 225

Marleen Leijen Langebrugpad 2

Roel Vinke Grootoort 40

Attie van den Bout Meeuw 15

Ank Peerdeman                     Dr. Manjoeroplantsoen 9

Lidewij Kemme Bakkerspad 7

Jaap Hoeksma Dubbele buurt 17

Inge Hergarden Het Mat 2B

Corrie Kaas Dorpsstraat 60

Agaath Bekker Dorpsstraat 95

Judy Bakker Dorpsstraat 95

Willy Tol Dorpsstraat 95

Hermina Vleems-Balder Dorpsstraat 95

Agee Vreekesweid 1

Fred Meijer Vreekesweid 1

Ina Bruin Vreekesweid 1

Nel Haenen Vreekesweid 1

Harry en Jos van Steden Havenplein 15A

Marian Waterkott Sluiskade 32

Oudkarspel

Noord-Scharwoude

Zuid-Scharwoude

Broek op Langedijk
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Het Behouden Huis

Stichting Veldzorg

Soulbalance

Wijndomein De Koen

Dorpshuis De Geist

Twuyvermolen De Vijzel
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Muus Kramer Ambachtsdijk 43

Linda Goudsblom Dorpsstraat 952 

Ria Bakker Dorpsstraat 952

Janneke Jensema Engelenburg 5

De Kleine Ark Voorburggracht 449

Sjef van Esch Dorpsstraat 850

Riann Dorpsstraat 850

Ria Ooijevaar-Klaver Dorpsstraat 850

Roelof Bouman Dorpsstraat 850

Cees Hes Dorpsstraat 850

Ineke Jansen Dorpsstraat 850

Sietse Wiersma Provincialeweg 2

Cornelia van Diepen Dorpsstraat 724

Theo Visser Diepsmeerweg 8

Cees Koopman Diepsmeerweg 8

Dick van den Kommer Diepsmeerweg 8

GRATIS RONDVAART 
aanlegplaats rondvaart
aanlegplaats pendeldienst
aanlegplaats Broekervaart

Witte Kerk

51

Witte Kerk Kerkplein 1

Greet Hartog Oosterdijk 1

KaFFotografie Oosterdijk 1

Adriaan Oosterdijk 1

Daphne Bitter Oosterdijk 1

Marlijn Franken - B3 Beverplein 3

Arend Wiersma Vinkenlaan 7

Karin Haus Vinkenlaan 7 

Geri Nieuwland Vinkenlaan 7

Alice Gootjes Vinkenlaan 7

Rina Buiter Vinkenlaan 7

Elly Berkhout - van Herwijnen  Vinkenlaan 7

Sint Pancras
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Kooger Kerk - Overzichtstentoonstelling

Lepelaar 28

Sluiskade
Westdijk
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Bezoek de kunstroute per boot! 
Op drie plaatsen langs Kunstroute 
Langedijk kun je opstappen op één van de 
rondvaartboten die speciaal deze dagen 
een route varen! De vaartijd tussen de 
aanlegplaatsen is ongeveer 20 min.

Vertrektijden rondvaart
Veldzorg

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

Lepelaar 28  

11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

Kooger Kerk 

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

Vertrektijden Broekervaart
Sluiskade (Broek op Langedijk)

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Westdijk (Heerhugowaard) 

11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.15

Vertrektijden pendeldienst
Geen vaste vaartijden maar een continue 
pendeldienst tussen Sluiskade 10 en  
Stichting Veldzorg.
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