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 1 Schilderschool Rob de Reus - Meldijk 54 1911 BB  Uitgeest 
  Leerlingen Schilderschool Rob de Reus  Uitgeest tel. 06-53770070    www.schilderschoolrobdereus.nl

 2 Dorpshuis De Zwaan  - Middelweg 5  1911 EA  Uitgeest -  tel. 0251- 310082  - www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl  
  Schilderskring    Uitgeest    tel. 06–21440768    www.schilderskringuitgeest.nl
	 	 Ton	Brakenhoff		 	 	 Uitgeest	 tel.	0251-311485	 		 www.brakenhoff.exto.nl
  Anneke Brinkman   Assendelft tel. 075-6871748        www.annekebrinkman.nl
  Hans Bruinsma    Uitgeest   tel. 0251-311889      www.schilderskringuitgeest.nl
  Marie-Josée Hamers  Heiloo tel. 072-5321462       www.art-emjee.nl
  Wilga Hoek              Uitgeest   tel. 06-37139369       www.schilderskringuitgeest.nl 
  Jenny Vingerhoed   Uitgeest  tel. 06-14729899       www.schilderskringuitgeest.nl 
  Ton van Wijk    Uitgeest   tel. 0251-314620       www.schilderskringuitgeest.nl 
  Jaap Zwaan    Beverwijk tel. 0251-221596     www.jaapzwaan.nl
  Dorota Poniatowska  Assendelft    tel. 075-6877178      www.galerie-poniatowska.nl

 3 Gemeentehuis van Uitgeest - Middelweg 28 1911 EG  Uitgeest
  Renate Haanappel   Limmen  tel. 072-5052053     www.oezepoes.nl
  Rob de Reus    Uitgeest   tel. 06-53770070     www.robdereus.nl

 4 Protestantse kerk - Castricummerweg 4-6 1911 GA Uitgeest
  Saskia Weishut-Snapper  Amsterdam  tel. 06–52734306    www.saskia.weishut.com
  Elly Tourney     Heemskerk tel. 06-37193508    www.hetkleinatelier.nl
  Martin Blok    Uitgeest  tel. 06-55689189    www.martinblok.com
	 	 Ton	Revers		 	 	 Castricum		 tel.	0251-650789			 		 www.revers-ag.exto.nl
  Amateur Fotografen Vereniging Uitgeest tel. 06-21180840   www.fotoclubuitgeest.nl

 5 Het Regthuys - Kerkbuurt 3  1911 CM   Uitgeest
  Kitty Meijering    Heiloo tel. 06-51800800    www.kittymeijering.nl

 6 Jeugdhuis van de NH Kerk - Castricummerweg 4-6 1911 GA Uitgeest
  John Laurens     Vlaardingen  tel. 06-33051288    www.john-laurens.com
  Hilde Peeters    Mechelen (België)  tel. 0032-0474299544     www.pehi-art.be

 7 Stichting “de Nieuwe Kuil” Cultureel Centrum Uitgeest -  Hogeweg 8  1911 GH  Uitgeest 
  Secretariaat:			 	 tel:		0251	311776		 	Expositielocatie:		 tel.	06-12507006		 		 www.denieuwekuil.nl

 8 Galerie de Verfschuur van Nel & Jan Tiebie - Middelweg 65 1911 EB Uitgeest - tel. 0251-314019
  Editha de Vos   Doesburg  tel. 06-21830130     www.ediart.nl
  Hans Koenen    Heeswijk-Dinther  tel. 06-25236294     www.hanskoenen.nl

 9 Westergeest 87 A 1911 AH Uitgeest
  Gerda	Velzeboer			 	 Akersloot		 tel.	06-50230393				 		 www.gerdavelzeboer.exto.nl

10 Atelier Joost Krab - Hogeweg 204 1911 GM Uitgeest 
  Joost Krab    Uitgeest  tel. 0251-310244    www.joostkrab.nl

 11 Atelier Joop Koopman - De kuil 3 1911 TP Uitgeest
  Joop Koopman    Uitgeest tel. 06-40582373    www.joopkoopmankeramiek.nl
  Hans Balk    Castricum  tel. 06-12368920    www.balkphotoart.com

Vormgeving: Hans Bregman



KUNSTROUTE
VAN

Uitgeest
22 & 23 juni 2019 10:00 - 17:00 uur



Dorpshuis De Zwaan 
Middelweg 5 

Expositie	van	de	Schilderskring	Uitgeest
De leden van de groep verschillen sterk in werkwijze, thema’s en tech-
nieken. Hun passie voor schilderen en tekenen is het verbindende ele-
ment. De leden die exposeren zijn: Dorota Poniatowska, Jaap Zwaan, 
Ton van Wijk, Jenny Vingerhoed, Wilga Hoek, Marie-Josée Hamers, 
Hans Bruinsma, Anneke Brinkman en Ton Brakenhoff.    

Protestantse kerk   
Castricummerweg 4-6

Saskia Weishut-Snapper
Saskia’s Peintisseries zijn samengesteld uit vele soorten textiele 
materialen, gecombineerd met machinaal borduurwerk. Ze beoogt 
haar publiek af  te leiden van alle ellende in de wereld.

Elly Tourney  
Elly werkt ruim 15 jaar met klei. Voornamelijk bouwt zij haar objecten 
op uit platen, groot en klein. Geïnspireerd door de Yixing teapot-
masters uit China werd haar recentste werk “een jaar vol theepotje” 
opgebouwd uit plaatjes papierklei van 2 mm dik. 

Martin Blok
Martin schildert pas twee jaar. Hij heeft een enorme drive om 
vernieuwend werk te creëren dat tot de verbeelding spreekt. Acryl met 
toegepaste techniek heeft zijn voorkeur. Zijn thema in de Protestantse 
kerk is “licht en ruimte”.

Ton Revers
Ton Revers maakt schilderijen en keramiek, waarbij een stukje fantasie 
en humor niet geschuwd wordt. Hij ziet het maken van kunst als een 
uitdaging, waar hij veel plezier aan beleeft! 

Amateur Fotografen Vereniging Uitgeest
Samen proberen de leden het fotograferen op een hoger peil te 
brengen. Dit door foto’s te bespreken, er samen op uit te gaan, 
gastsprekers uit te nodigen, “workshops” te houden of  naar een cursus 
te gaan.

Schilderschool Rob de Reus
Meldijk 54 

Leerlingen Schilderschool Rob de Reus 
Terwijl de 'meester' exposeert in het gemeentehuis, zullen in de 

schilderschool de werken van de leerlingen worden tentoongesteld. Dit 
voorjaar staat bij de schilderschool in het teken van het portret en heeft 

een serie realistische schilderijen opgeleverd met elk een eigen toets.

Gemeentehuis van Uitgeest 
Middelweg 28

Renate Haanappel
Renate maakt keramiek om tastbaar te maken wat er in haar hoofd zit.

In haar hoofd zit een kiem van een plan en daar gaat ze mee aan de 
slag. Tijdens haar werk stroomt de fantasie en ontstaat haar keramiek. 
Haar werk is niet realistisch maar geeft wel herkenning. Als haar werk 

emoties oproept, is zij tevreden.

Rob de Reus
Rob exposeert tijdens de kunstroute een serie realistische 

portretstudies en stillevens in het gemeentehuis van Uitgeest. 
Daarnaast zal er een groot familieportret te zien zijn,

 uitgevoerd in een symbolische stijl.

Het Regthuys 
Kerkbuurt 3

Kitty Meijering
Het werk van Kitty is vooral bekend door haar dynamische manier 

van schilderen. Haar vrouwfiguren lijken van het doek te dansen. 
Recentelijk schildert zij ook koeien en Schotse Hooglanders in 

dezelfde snelle stijl. Van een aantal van haar schilderijen worden 
kunstdrukken wereldwijd verspreid. 
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De Nieuwe Kuil 
Cultureel Centrum, Hogeweg 8.  

de Nieuwe Kuil
Stichting “de Nieuwe Kuil” presenteert haar jaarlijkse Kuilart- 
tentoonstelling van werkstukken, die door deelnemers aan de creatieve 
cursussen, zijn vervaardigd. Hieronder bevinden zich schilderijen,
beschilderd porselein, handgevormd keramiek en voorwerpen van klei. 
Deze tentoonstelling is eerder op vrijdagavond 21 juni (19.00 
tot 22.00uur) te bezichtigen.

Gerda Velzeboer 
Westergeest 87 A 

Gerda velzeboer
Gerda is geboren en getogen in Akersloot en heeft aldaar haar eigen 
atelier  “de dochter van de kolenboer” aan de Lydweg13, waar ze ook 
workshops geeft. Gerda’s werk is zeer divers, maar vaak met ronde 
vormen of  met ronde vormen opgebouwd. Haar vogeltjes zijn haar 
handelsmerk, het keramiek wordt bewerkt met glazuren, rakuglazuren 
en  oxides.

Atelier Joop Koopman 
De kuil 3 

Joop Koopman
De keramische beelden van Joop Koopman zijn onderscheidend en 
worden in binnen- en buitenland geëxposeerd en verkocht. 
Ook worden monumentale beelden in brons uitgevoerd. 
Vanzelfsprekend hebben we ook dit jaar een aantrekkelijke 
kunstaanbieding.

Hans Balk 
Hans studeerde dit jaar af  aan de fotovakschool te Amsterdam.
In een aantal foto’s spelen schoonheid van vorm en lijn een belangrijke 
rol.In zijn woonplaats Castricum verzorgt hij ook cursussen fotografie 
en beeldbewerking.

Jeugdhuis van de NH Kerk  
Castricummerweg 4-6

John Laurens
John schildert als autodidact, zo’n 50 jaar.  Hij schildert met 

olieverf  en/of  acryl op linnen of  paneel. Zijn grootste passie ligt bij 
het magisch symbolisme. Zijn portretten en de mythische vogels, de 

pauw en de uil, zijn hier voorbeelden van. John werkt vanuit zichzelf, 
de schilderijen vinden daar hun oorsprong. 

Hilde Peeters 
Hilde creëert bronzen beelden. Naast het ontwerpen van eigen 

creaties, waarin textiel voor detailvorming zorgt. Kenmerkend is ook 
het idee om haar kunstwerken een functionele toets mee te geven. 

Door het plaatsen van een lichtbron op de originele hedendaagse bron-
zen kunstwerkjes, komt eveneens een prachtig schaduwbeeld tot leven.

Galerie de Verfschuur van Nel & Jan Tiebie     
Middelweg 65

Editha de Vos
Editha is autodidact en schildert vanuit haar hart, liefst met veel kleur 

en vaart! Haar doeken zijn voornamelijk figuratief  maar ook het 
abstracte werk schuwt ze niet. Haar doeken hebben het effect van 

warmte, zonnig en vrolijkheid.

Hans Koenen
Hans maakt beelden in brons en steen, van vrouwfiguren. Bij voorkeur 

maakt hij gebruik van vormen en structuren uit de natuur met grote 
openingen om het kwetsbare en het binnenste te benadrukken.

Atelier Joost Krab 
Hogeweg 204

Joost krab
Joost Krab exposeert in eigen atelier met zo’n 50 werken van acryl- en 

olieverf  op linnen. Joost is gedreven om het licht in al zijn vormen 
weer te geven. Van het lichtspel op de golven van de zee, tot het licht 

van het leven na dit leven in zijn `Levenspoorten`. Zijn ruime atelier is 
een ontmoetingsplek voor cursisten meditatief  schilderen, en voor de 

spirituele Lichtcirkel.
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