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OVERZICHTSKAART KUNSTENAARS
VOORWOORD

18 Loes Koster
Het Loeg 29, 9649 EG Muntendam
1999-2010

1

Jente Bagchus
Lageweg 29, 9698 BJ Wedde
2008-2010

19 Ria van Krieken
Hoofdweg 164, 9684 CM Finsterwolde
2003-2006

2

Carla van den Berg
Voorstraat 47, 9693 EE Bad Nieuweschans
2007-2010

20 Radek Kucera
Jachtlaan 24, 9675 JA Winschoten
2000-2002, 2004-2005

3

Frits Bertram
Bocht-Oosterdiep 56A, 9640 AG Veendam
2009-2010

21 Anne Lamfers
Semsstraat 28, 9501 GB Stadskanaal
2000-2004

4

Willem de Bolster
Koloniesweg 24, 9695 EL Bellingwolde
2001-2010

22 Licita Langendijk
Hoofdweg 59, 9695 AB Bellingwolde
2010

5

Diedy Büsselmann
Westeind 108, 9636 CG Zuidbroek
2004, 2007

23 Jelle Leek
Wedderstraat 52, 9541 VN Veele
2000-2006, 2008-2010

6

Ingrid Constance
Voorstraat 32, 9693 EH Bad Nieuweschans
2002-2010

24 Anthon Meijssen
Hoofdweg-Oost 20, 9944 BX Nieuwolda-Oost
2009-2010

7

Dimorf
Hoofdweg 43, 9697 NB Blijham
2007-2010

25 Dirk Moerbeek
Provincialeweg 8, 9944 TB Nieuwolda
2008-2010

8

Mieke van Es
Sportweg 20, 9695 EC Bellingwolde
2010

26 Bart van Oijen
Lageweg 29, 9698 BJ Wedde
2008-2010

9

Anneke Gebert-Venema
Sluisweg 42, 9644 TS Ommelanderwijk
2000-2004, 2006-2010

27 Marten Randa
Stationsweg 41, 9671 AM Winschoten
1999-2010

10 Krijn de Groot
Kanaaldijk O.Z. 8, 9695 VB Bellingwolde
2001-2010

28 Maarten Ronhaar
Ekamperweg 3, 9682 VH Oostwold
2007-2008, 2010

11 Toos Hagenaars
Emmastraat 16, 9671 AP Winschoten
1999-2003, 2005-2008

29 Ben Schasfoort
Polderweg 22, 9682 XS Oostwold
1999-2003, 2005-2006, 2008-2010

12 Reny Helwes
Pastorielaan 7, 9699 PL Vriescheloo
2003-2010

30 Geert Schreuder
Esweg 9, 9591 AZ Onstwedde
1999-2001, 2003-2010

13 Hans van Herwijnen
Voorstraat 32, 9693 EH Bad Nieuweschans
2002-2010

31 Annemieke Spierenburg
Schoolstraat 110, 9581 GE Musselkanaal
1999-2005, 2007, 2009

14 Rudolf Holleman
Sportweg 73, 9695 EC Bellingwolde
2007-2010

32 Erlinde Ufkes Stephanus
Zuiderringdijk 17, 9682 VK Oostwold
2008-2010

15 Rie Honhof
Oude Sluisbuurt 12, 9684 TH Hongerige Wolf
2001-2010

33 Jan van Well
Voorstraat 34, 9696 XH Oudeschans
2009-2010

16 Marije van Joolen-Wensink
Dorpsstraat 34, 9699 PH Vriescheloo
2004-2009

34 André Wierenga
Fregatstraat 77, 9645 LB Veendam
2010

17 Elizabeth Kodde
Rhederweg 66, 9695 CE Bellingwolde
2000-2007
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door de voorzitter

13 is een geluksgetal
Voor de kunst in Oost-Groningen is 13 een geluksgetal. Dit jaar is het namelijk de
dertiende keer dat de Atelierroute zal plaatsvinden. Het ruige mooie Groningse land
staat bekend om zijn eigenzinnige karakter en daarin herkennen wij als Stichting
Atelierroute Oost-Groningen onszelf. Dertien is dus een geluksgetal. We doen de
dertiende atelierroute op een andere manier. De routes van de afgelopen twaalf jaar
waren mooi en succesvol, maar ook inmiddels gebaande paden geworden.
Tijd voor nieuwe wegen.
Eigenlijk tijd voor één nieuwe weg. Een permanente snelweg voor en van de kunst.
Waar draait het volgens ons bij de kunst om?
Kunst is als het landschap van Oost-Groningen. Allebei ademen ze aan de ene kant
de kwaliteit van tijdloosheid: alle beweging uit het bestaan wordt in een bepaalde
atmosfeer opgenomen die buiten de tijd lijkt te staan. Dit is de energie van de stilte,
de energie die in zichzelf zonder vorm is.
Aan de andere kant bevinden, zowel de kunst als het landschap zich, voortdurend in en
door tijd voortgestuwde verandering. Dit is de energie van beweging, dit is de energie
van de vorm. Deze energie bestaat altijd uit een mengsel van scheppen, in stand houden
en oplossen.
Wij willen door de aanleg van een permanente atelierroute u het hele jaar door met de
kunst van Oost- Groningen in het landschap van Oost-Groningen laten kennis maken.
U kunt wanneer u wilt de wonderlijke combinatie van de kunst – stilte en beweging –
komen ervaren.
De atelierroute is een snelweg in de (kunst)zin dat er veel afslagen zijn richting
kunstenaars. Deze catalogus kan dan ook gezien worden als een wegenkaart naar de
kunst. Aan het einde van iedere afslag vindt u een kunstenaar die zijn of haar werk kan
laten zien.
Dertien is een geluksgetal. We pakken het anders aan, maar het wezen blijft hetzelfde:
andere vorm maar dezelfde kunst. U kunt er vaker naar toe. Kom naar Oost-Groningen
en rijd de atelierroute: ervaar de energie van stilte en de energie van vorm die samen
kunst maken.
Namens de Stichting Atelierroute Oost-Groningen wens ik u een ervaring rijker toe.

Marten Randa

DE KUNSTENAARS

Jente Bagchus | keramiek
Kunstkamer Wedde
Lageweg 29
9698 BJ Wedde
0597561631

j.bagchus@live.nl
www.jente.exto.nl
Open: za-zo 13-17 uur
en op afspraak

Zonder titel, 2010, keramiek met ijzer, c. 20 x 20 x 20 cm

Jente Bagchus experimenteert met verschillende kleisoorten en -technieken, op zoek naar simpele schoonheid.
Haar keramische vormen ademen de rust uit van lang
vervlogen tijden. Het kleurgebruik is niet aan tijd
gebonden. Haar glazuren zijn verrassend. De technieken
zijn meestal zelfbedacht, evenals de toepassing van de
(vaak schaarse) glazuren. Momenteel combineert zij haar
keramiek met hout en ijzer.

1

Carla van den Berg | schilderkunst
Galerie Ka
Voorstraat 47
9693 EE Bad Nieuweschans
0597522299

info@carlavandenberg.nl
www.carlavandenberg.nl
Open: zondag 13-17.30 uur en op afspraak;
gedurende de wintermaanden alleen op afspraak

The Old World III, 2010, acryl/mixed media op doek, 50 x 40 cm

Carla van den Berg is lid van de BBK en heeft o.a. de
modevakschool gevolgd en de richting tekenen en
textiele werkvormen op Ubbo Emmius (lerarenopleiding).
Zij werkt met acrylverf en allerlei verschillende materialen
op doek en laat zich inspireren door de natuur, rotstekeningen
en oude culturen.
Sinds 2007 wordt haar werk abstracter en zijn de thema’s
mens, mystiek en aarde.

2

Frits Bertram | schilderen, gemengde techniek
Atelier en galerie Bertram
Bocht-Oosterdiep 56A
9640 AG Veendam
0598622163 / 0651261589

frits.bertram@hetnet.nl
www.fritsbertramkunst.nl
Open: meestal ’s morgens aanwezig,
b.v.k. telefonische afspraak

Watersportschilderijen, 2009/2010/2011,
acryl op linnen in baklijst, diverse afmetingen, zoals 60 x 90 cm

Werkzaam geweest als etaleur, decorateur,
adviseur in het modevak en docent in het
vak reclame en etaleren.
Nu als kunstschilder in veel thema’s en
gespecialiseerd in watersportschilderijen.
“Kleur, actie en vaart is emotie, en dat kleurige
palet is als het leven zelf.”

3

Willem de Bolster | handgevormd keramiek, raku, saggar en pitfire
Koloniesweg 24
9695 EL Bellingwolde
0597532377

www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: op afspraak

Zadeldak, 2009,
keramiek (terra sigillata en saggar gestookt),
35 x 9 x 9 cm

Vaas, 2009, keramiek (terra
sigillata en saggar gestookt),
hoogte 25 cm, Ø 26 cm

Binnen zijn handgevormde keramische objecten,
raku-gestookt, zoekt Willem de Bolster altijd naar
de relatie tussen hem en de natuur.
De ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt met het
raku-stoken heeft hem aangezet tot het zich eigen
maken van de saggar-stooktechniek.
Deze techniek laat hem nog meer dan voorheen
dichter bij de natuurkrachten staan.

4

Diedy Büsselmann | schilderen, gemengde techniek: 2D en 3D, natuurfotografie
Westeind 108
9636 CG Zuidbroek
0598398908

diedy@live.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: op afspraak

Zonder titel, 2011, hout, Tiffany, 92 x 40 x 62 cm

Opleiding aan de academie Minerva te Groningen.
Met de natuur die in mij is reageren op de natuur
die om mij heen is.
Tijdloos op het moment aanwezig zijn.
Zo verlies ik mij in mijn werk.
En als ik dan op mijn werk terugkijk, zie ik
dat ik mijzelf gevonden heb.

5

Ingrid Constance | schilderen, gemengde techniek, collages
Galerie Ateliertwee
Voorstraat 32
9693 EH Bad Nieuweschans
0597655420

ateliertwee@hotmail.com
www.galerie-ateliertwee.nl
Open: dagelijks indien aanwezig
en op afspraak

À la collage nr 3, 2008, acryl op doek, 30 x 30 cm

Ik schilder met diverse materialen, figuratief en abstract.
Het werken in verschillende technieken vind ik belangrijk:
het is nodig om zelf scherp te blijven en mezelf en anderen
te blijven verrassen. Wanneer de beschouwer met mijn
werk wordt geconfronteerd hoop ik dat er geen sprake is
van een passief ondergaan, maar dat het creatieve proces
waardoor het tot stand kwam zich in hem/haar herhaalt
en zal stimuleren tot anders kijken en zien.

6

Dimorf | schilderen, toegepaste kunst, gemengde techniek
Atelier Dimorf
Joke Meeüse
Hoofdweg 43, 9697 NB Blijham
0597561377

meeusewj@hetnet.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: vr-za 10-17 uur
en op afspraak

De geboorte van het licht, 2010, acryl op linnen, 70 x 50 cm

De geschilderde verbeelding van laagjes kleuren en
structuren vormen samen een poëzie van beelden
en kleuren welke hun eigen sfeer oproepen.

7

Mieke van Es | schilderen, tekenen, gemengde techniek
Kunst en cursus
Sportweg 20
9695 EC Bellingwolde
0597855989 / 0646522669

miekevanes@home.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: elke eerste zondag van de
maand van 13-17 uur en op afspraak

Andijvie, 2010, acryl op doek, 40 x 50 cm

Mieke van Es is een buitenmens. Ze werkte jaren in de
biologische land- en tuinbouw voordat ze in 1993 aan de
kunstacademie afstudeerde. Inspiratie haalt ze uit natuur,
landschap, herinnering, mensen, structuren en sferen.
Ze duikt al schilderend steeds dieper in deze onderwerpen.
Haar werk is figuratief en kleurrijk.

8

Anneke Gebert-Venema | keramiek
Omange Terra Art
Sluisweg 42
9644 TS Ommelanderwijk
0598613733

info@annekegebert.nl
www.annekegebert.nl
Open: eerste zondag van
de maand en op afspraak

Hersenkronkel, 2011, raku-gestookte keramiek, 40 x 40 x 11 cm

In 1979 probeerde ik een broodje klei. Het was een
nieuwe en leuke uitdaging en het materiaal heeft
mij direct gegrepen en nooit meer losgelaten.
Bovendien ben ik vaak met glazuur aan het experimenteren zodat ik alleen de mooiste glazuren op
mijn objecten kan toepassen.
Raku betekent ‘vrede, welzijn en geluk’ en dat vind
ik dan ook in het vervaardigen van keramiek en het
stoken daarvan.

9

Krijn de Groot | schilderkunst, beeldhouwen
Galerie Artaban
Kanaaldijk O.Z. 8
9695 VB Bellingwolde
0597532475

ksdegroot@hetnet.nl
www.galerie-artaban.nl
Open: wo-za 10-17 uur
en op afspraak

Brainwave, 2011, acryl op paneel, 122 x 81 cm
Tollen, draaien, zwieren
Waar ga ik in Godsnaam heen
’k start de route
En volg de weg.
Links, rechts, waar ben ik nu?
Probeer eens uit
Neem een kans
Kijk, daar is mijn route weer!
Heerlijk rustig op dit pad.
Was ik hier al eerder?
Ja, herken de kleuren
Zie de vormen
Ze zijn mij zeer vertrouwd
Dit is werkelijk
Dit is al eeuwig oud!
Geïnspireerd gedicht: Dora Westgeest
10

Toos Hagenaars | beeldhouwen, tekenen
Atelier Toos Hagenaars
Emmastraat 16
9671 AP Winschoten
0597431909 / 0625318757

mail@tooshagenaars.nl
www.tooshagenaars.nl
Open: aanbellen of na
telefonische afspraak

Portret Catootje, 2011, was; gereed voor bronsgieter,
30 x 18 x 20 cm, oplage 2

Toos Hagenaars onderscheidt zich van de meesten van ons
doordat zij vanuit haar intens mede-leven met nabije en verre
mensen tot kunstwerken komt. Zij heeft op die manier een
collectie opgebouwd die zeer bijzonder is en zeer gevarieerd.
Haar stadsbeelden markeren hun omgeving en brengen allure
en bezinning.
Haar bronzen portretten dragen de eigenheid van de man,
vrouw, kind en tillen deze naar de eeuwigheid.
Haar mens-tekeningen zijn in hun verstilde dynamiek
van archaïsche schoonheid.
11

Reny Helwes | schilderen expressief
Pastorielaan 7
9699 PL Vriescheloo
0597541619

reheart@versatel.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: na telefonische afspraak

Stilleven, olieverf op doek, 100 x 100 cm

Ik beschrijf mijn kleine leven, door middel van
kleurvlekken en richting in zowel olie- als acrylverf.
Hieruit ontstaan zowel stillevens als portretten en
landschappen uit mijn omgeving.
Tevens heb ik een aantal jaren met verstandelijk
gehandicapten geschilderd en geef nog cursussen
tekenen/schilderen.

12

Hans van Herwijnen | schilderen, tekenen, gemengde techniek
Galerie Ateliertwee
Voorstraat 32
9693 EH Bad Nieuweschans
0597655420

vanherwijnen@ziggo.nl
www.galerie-ateliertwee.nl
Open: dagelijks indien aanwezig
en op afspraak

Drieluik, 2000, acryl op papier op paneel, 95 x 130 cm

Zijn oeuvre is veelzijdig, zowel figuratief als abstract,
en soms worden verschillende stijlen binnen één werk
samengebracht. Gaat het ene schilderij over beweging
en geluid, dan is het volgende een onschuldig landschap.
En even later krijgt dat landschap een erotische lading.
Het idee dat een kunstenaar één stijl moet hebben en
liefst ook één boodschap wordt door Van Herwijnen
dus niet onderschreven.

13

Rudolf Holleman | bewegende objecten, schilderen
KAMALA-Atelier
Sportweg 73
9695 EC Bellingwolde
0619230829

rudolf@rudolfholleman.com
www.rudolfholleman.com
www.bewustcreatiefzijn.nl/blog/
Open: op afspraak

Japan (voorlopige titel), 2011, visnetballen, surfmasten, zeehengels,
hoogte 800 cm, basis driehoek 380 cm;
in opdracht leverbaar in gewenste kleur en formaat

Bakens en meditatieve attracties.
Rudolf Holleman maakt attracties in de letterlijke zin van het
woord: aantrekkers. Hij wil aandacht trekken, beelden maken
die van verre zichtbaar zijn. Niet zozeer om de aandacht op
hemzelf te vestigen, maar om de kijker te inspireren. Vlagvertoon
– maar van een vrolijke, bedachtzame soort. Veelal hergebruikt hij
materialen bij het vervaardigen van zijn op zonne-energie
aangedreven objecten.

14

Rie Honhof | vlak en ruimtelijk werk, opdrachten
Oude Sluisbuurt 12
9684 TH Hongerige Wolf
0597354224

riehonhof@home.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: op afspraak

Impressie expositie Objet trouvé (De Graanrepubliek), diverse materialen

De dingen leiden een eigen leven
Het gaat erom hun zielen op te wekken.
Gabriel Garcia Márquez
Deze tekst verwoordt heel goed de wijze waarop ik
bezig ben met het maken van dingen. De verrassing
en verwondering over hoe zelfs de meest onaanzienlijke materialen vorm en schoonheid verkrijgen door
aandacht, nieuwsgierigheid, geduld en twijfel, veel
twijfel... Al doende wijst zich de weg.
15

Marije van Joolen-Wensink | sieraden
Goudsmederij “34” karaat
en Goudwicht
Dorpsstraat 34
9699 PH Vriescheloo
0597531753

info@34karaat.nl
www.34karaat.nl
www.goudwicht.nl
Open: wo-vr 14-18 uur
en za 11-16.30 uur

Dinner by candle-light, zilver met edelstenen naar eigen wens (in dit geval rookkwarts),
ring, c. 4 x 4 x 4 cm; oplage in opdracht

Goud- en zilversmidse Marije van Joolen-Wensink
houdt van ambachtelijke robuuste kwaliteit.
Ze werkt graag met echte materialen zoals goud,
zilver en natuurlijke edelstenen.
U kunt bij haar terecht voor ontwerpen en reparaties of het vermaken/omsmelten van sieraden.
Ze begeleidt mensen die zelf hun trouw- of
herinneringssieraad willen smeden.
En met haar Goudwicht kunt u ook thuis aan de slag.

16

Elizabeth Kodde | schilderen
Atelier Bell’Arte
Rhederweg 66
9695 CE Bellingwolde
0597531600

bell-arte@online.nl
www.elizabethkodde.nl
Open: iedere eerste zondag
van de maand van 13-17 uur

Zonder titel, 2011, acryl op doek, 60 x 50 cm

Kleurrijke schilderijen.
Kleur en licht zijn belangrijke elementen in mijn
werk. Het licht wisselt per seizoen, maar ook tijdens
de dag, van hoedanigheid en kleur. Die kleurrijke
waarnemingen roepen bij mij allerlei stemmingen
op, mijn werk is daarvan een uitingsvorm.
De natuur en het landschap, in verschillende
weersomstandigheden, vormen steeds opnieuw
een bron van inspiratie.

17

Loes Koster | keramiek
Galerie en beeldentuin
Keramische vormgeving
Het Loeg 29, 9649 EG Muntendam
0598690414

info@keramischevormgeving.nl
www.keramischevormgeving.nl
Open: tijdens exposities van
12-17 uur en op afspraak

Kat, 2010, RVS en keramiek raku,
hoogte 50 cm (foto: John Stoel)

Loes Koster werkt samen met Lolke van der Bij.
Zijn objecten van RVS worden bekleed met rakukeramiek. Daardoor ontstaan speelse effecten naast
strakke lijnen en vormen.
Daarnaast maakt zij objecten, vazen en schalen.
De werken worden tentoongesteld in de huisgalerie
en beeldentuin. Ook exposeren andere kunstenaars
met werken van verschillende disciplines.

18

Ria van Krieken | schilderen, objecten
Hoofdweg 164
9684 CM Finsterwolde
0597331988
0633177957

riavankrieken@home.nl
www.riavankrieken.nl / tasobjecten.blogspot.com
Open: elke eerste zondag van de maand
en op afspraak

There is a crack in everything..., 2011,
acryl/gemengde techniek op linnen, 100 x 100 cm

Hans Dingjan schreef: “Dat een platte kleur diep
kan zijn, kleurvelden gaan en komen, dat platte
tekst water wordt, lucht of ruimte, dat je zee kan
horen in schalen, dat veel veren een vlucht worden,
dat niets is wat het eigenlijk is, dat alles illusie is,
en dat zie je als je kijkt naar het werk van Ria
van Krieken.”

19

Radek Kucera | schilderen, grafiek
Jachtlaan 24
9675 JA Winschoten
0597420066

rkucera@home.nl
www.atelierrouteoostgroningen.nl
Open: op afspraak

Stilleven, 2005, olieverf op paneel, 42 x 55 cm

Radek Kucera is geboren in Tsjechië. Sinds 1968 leeft hij in
het buitenland. Naast zijn beroep als arts studeert hij ook
kunst. Schildert, illustreert en schrijft kinderboeken en
detectives. Deelgenomen aan vele tentoonstellingen o.a. in
Tsjechië, Zwitserland, Duitsland, Algerije en Nederland.
Onderscheiden met verschillende prijzen, waaronder het
Erelidmaatschap van de Masaryk Kunstacademie in Praag.
Hij is ook lid van de Kunstenaarsunie – reg. Olomouc.

20

Anne Lamfers | schilderen, glas, gemengde techniek
Semsstraat 28
9501 GB Stadskanaal
0599613679

annelamfers@lamfersems.demon.nl
www.annelamfers.cjb.net
Open: op afspraak

Lycische graven, 2009, acrylcollage op canvas, 82 x 116 cm

Sinds 1989 werkzaam als beeldend kunstenaar,
voordien leraar handvaardigheid en tekenen.
Opleiding: School voor handenarbeid en Academie
Minerva te Groningen; later studie MO-tekenen.
In het werk zijn contrasten tussen licht en donker,
geluk en rampspoed, leven en dood de belangrijke
elementen. Alles wat het menselijk bestaan kenmerkt.
Muziek, literatuur en gebeurtenissen zijn mijn
inspiratiebronnen.
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Licita Langendijk | schilderen
De Witte Papaver
Hoofdweg 59
9695 AB Bellingwolde
0597532421

info@dewittepapaver.nl
www.dewittepapaver.nl
Open: bij bord ‘open’ in de voortuin
en op afspraak

Zeewering St.Malo (Frankrijk), acryl op linnen, 80 x 120 x 4 cm

De schilderijen van Licita laten u een duidelijke voorkeur
voor bloemen/tuinen zien. Zodra een natuurlijk onderwerp
haar weet te bezielen, verwerkt zij dit vanuit een helder
paletgebruik, in een ritme van licht/donker op het doek.
Vanuit die atmosfeer kan het onderwerp al dan niet tot
in de details worden uitgewerkt.
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Jelle Leek | glaskunst
Heylmann & Leek
Wedderstraat 52
9541 VN Veele
0599313063

info@heylmannleek.nl
www.heylmannleek.nl
Open: uitsluitend na
telefonische afspraak

Weerspiegeling, 2009, glas op bronzen voet, Ø 62 cm

Jelle Leek is al meer dan 35 jaar bevlogen werkzaam
in de kunst. Zijn glasobjecten zijn van een ingetogen
schoonheid. Elk stuk is uniek door zijn bijzondere
door hemzelf ontwikkelde manier van werken.
In 2011 ontwierp en realiseerde hij samen met zijn
partner Marlies Heylmann, eveneens beeldend
kunstenaar, de nieuwe Cultuurprijs van de gemeente
Vlagtwedde 2011-2015.
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Anthon Meijssen | schilderen, grafiek, gemengde techniek
Hoeve Ceres
Hoofdweg-Oost 20
9944BX Nieuwolda-Oost
0644072109

a.meijssen@kpnplanet.nl
www.anthonmeijssen.nl / www.hoeveceres.nl
Open: (onder voorbehoud) laatste zondag van
de maand en op afspraak

Nimbus, 2009, olieverf en bladgoud in gelijmd zand op
katoenbeplakt paneel; ellips: lange as 80,5 cm, korte as 60,5 cm

Anthon verdiept zich in het woordloos samenvatten van
zijn begrijpen in beelden. Door het materiaal waarin de
afbeelding tot stand is gekomen zal het beeld bewaard
blijven en elke keer als iemand met aandacht naar het
werk kijkt kan het zich manifesteren in een betekenis.
Dit ogenschijnlijk buiten de tijd plaatsen van een bericht
is de drijfveer van deze kunstenaar.
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Dirk Moerbeek | schilderen
Provincialeweg 8
9944 TB Nieuwolda
0651492745

info@dirkmoerbeek.nl
www.dirkmoerbeek.nl
Open: dagelijks op afspraak

Studie van Mevrouw Mus, 2010, acryl op Belgisch linnen, 130 x 180 cm

De schilderijen van Dirk Moerbeek gaan niet
alleen over vogels, maar ook over verf. Wat op
het eerste gezicht expressionistische doeken
met dikke verfstreken lijken te zijn, blijken in
werkelijkheid bedrieglijke, hyperrealistische
trompe-l’oeils.
Deze bijzondere manier van schilderen verbeeldt
letterlijk en figuurlijk Dirks motto: “Een schilderij
is vooral goed in het tonen van verf.”
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Bart van Oijen | schilderen
Kunstkamer Wedde
Lageweg 29
9698 BJ Wedde
0597561631

oijen012@home.nl
www.bartvanoijen.com
Open: za-zo 13-17 uur
en op afspraak

Vloeiende aarde, 2011, acryl op linnen, 120 x 150 cm

Sinds 1975 werkzaam als beeldend kunstenaar.
Opleiding: Akademie voor Beeldende Kunsten in
Arnhem. Maakt lyrisch abstracte acrylschilderijen
en gemengde technieken. Exposities in Nederland,
België, Duitsland, Portugal, Spanje en Schotland.
Lid van het CBK-Groningen.
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Marten Randa | schilderen
Galerie Marten Randa
Stationsweg 41
9671 AM Winschoten
0597414140

info@galeriemartenranda.nl
www.galeriemartenranda.nl
Open: vr 12-22 uur
en za-zo 12-18 uur

Power, 2011, acryl op doek, 120 x 120 x 5 cm
(voor actuele informatie zie de site)

Het schilderwerk van Marten Randa laat zich
vergelijken met kunsten als de dichtkunst en muziek.
Zijn kleuren worden als klanken op het doek gebracht,
de ene keer bijna explosief, de andere keer ingetogen.
Marten Randa toont ons de altijd aanwezige gevoelens
en vibraties die voortkomen uit intermenselijke relaties;
de menselijke energie in al haar vormen en kleuren.

27

Maarten Ronhaar | houten beelden, materieschilderijen
Ekamperweg 3
9682 VH Oostwold
0597414263

info@maartenronhaar.nl
www.maartenronhaar.nl / www.galandar.nl
Open: uitsluitend op afspraak

De verwijzing (detail), 2009/2010, grenenhout, hoogte 450 cm

Het werk is abstract, er is geen verhaal.
Het IS wat het IS.
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Ben Schasfoort | schilderen, beeldhouwen
Polderweg 22
9682 XS Oostwold
0597551503

b.schasfoort@hccnet.nl
home.hccnet.nl/b.schasfoort/ben
Open: op afspraak

Witte kool, 2010, olieverf op doek, marouflé, 50 X 65 cm

Schilderen en beeldhouwen zijn een soort taal,
beeldtaal. Ik vertel ermee wat mij bezighoudt
en probeer die taal als een vakman te hanteren.
“Ik was in een moestuin en zag een kool. Tjonge
jonge wat een kool. Daar kun je wat mee. In Duitsland maken ze er Sauerkraut van. Er heeft ook een
rups van gegeten...” Enzovoort.
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Geert Schreuder | schilderen
Esweg 9
9591 AZ Onstwedde
0599331731

info@geertschreuder.nl
www.geertschreuder.nl
Open: elke eerste zondag van de
maand van 13-17 uur en op afspraak

Uitzicht, 2011, acryl op hout, 100 x 100 cm

Geert Schreuder schildert hoofdzakelijk zijn omgeving.
“Hij probeert zijn fascinatie voor het spel met verf, licht,
kleur, vorm en voorstelling over te brengen.”
Naast zijn vrije werk maakt hij regelmatig werk in
opdracht. Schreuder heeft o.a. voor het Veenkoloniaal
Museum in Veendam, het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, het Klooster Ter Apel werk gemaakt en
tevens voor vele andere instellingen en particulieren.
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Annemieke Spierenburg | schilderen
Schoolstraat 110
9581 GE Musselkanaal
0599354125 / 0625337731

meijer.spierenburg@gmail.com
www.cbkgroningen.nl
Open: op afspraak

Trappie Spaarndam, 2010, aquarel op papier, 60 x 45 cm

Mijn werk is lange tijd geïnspireerd geweest op vormen
en materialen die te maken hebben met havens en scheepswerven. De robuustheid van hout en ijzer, de kleuren van
roest en teer zijn elementen die vaak terugkeren in mijn
schilderijen.
Hoewel mijn thematiek (de spanning tussen vitaliteit en
vergankelijkheid) hetzelfde is gebleven, ben ik me vanaf 2001
meer gaan richten op andere dan uitsluitend maritieme onderwerpen. De recente serie trappen is daar een voorbeeld van.
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Erlinde Ufkes Stephanus | schilderen, en het maken van beeldlampen
Atelier De Meerlandse Koe
Zuiderringdijk 17, 9682 VK Oostwold
0597421640 / 0622748535

erlinde.us@telfort.nl
www.demeerlandsekoe.nl
Open: op afspraak

Do you really love me?, 2011, gemengde techniek op paneel, 61 x 61 cm

Mijn werk signeer ik met EUS. EUS staat voor Erlinde
Ufkes Stephanus. Onder de naam De Meerlandse Koe
(naar aanleiding van een door mij geschonken schilderij
aan koningin Beatrix in 2005) werk ik in mijn atelier.
Zelf zeg ik over mijn manier van schilderen: schilderijen
met een hoog ADHD-gehalte. Levendig en behoorlijk
aanwezig.
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Jan van Well | schilderen (aquarellen)
Voorstraat 34
9696 XH Oudeschans
0597333932
0614418134

janvanwell@hetnet.nl
www.tweekarspelenkunstroute.nl
Open: elke laatste zondag van de maand (indien
niet op een kunstmarkt, dus beter van te voren bellen)

Droogvallen, 2011, aquarel, 56 x 98 cm

Belangrijkste onderwerp: het wad en de
Waddeneilanden, Nederlands landschap.
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André Wierenga | schilderen
Fregatstraat 77
9642 LB Veendam
0598795419

andrewmwierenga@online.nl
www.atelierandrewierenga.nl
Open: op afspraak

Bouwen aan eenheid, 2009, olieverf op paneel, 90 x 60 cm

De zoektocht van de mens naar bewustwording en
spiritualiteit staat centraal in mijn schilderkunst.
Levensprocessen die duidelijk gemaakt worden door
krachtig realistische beelden, symboliek en compositie.
Mijn heldervoelend- en helderziendheid helpen mij om de
vertaalslag te maken naar een schilderij. Het symboliseert
‘onze’ zoektocht naar helderheid, vertrouwen, plezier en
geluk. Een enorme inspiratiebron voor mijzelf, de kijker
en opdrachtgever.
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DANKWOORD
In 1999 nam Floor Haanstra vanuit de SBK Veendam het initiatief tot de Open Atelierroute
Oost-Groningen. Deze manifestatie werd in 2005 voor de eerste keer georganiseerd door de
kunstenaars zelf, die sinds het begin van dat jaar het bestuur vormden van de Stichting
Atelierroute Oost-Groningen.
De volgende kunstenaars namen één of meerdere jaren deel aan de atelierroute
(jaren van deelname achter de naam):
Jente Bagchus 08-10 | Carla van den Berg 07-10 | Frits Bertram 09-10 | Roland Beyer 09 |
Jan de Boer 99-01 | Reny de Boer 00-03 | Lammert Boerma 02, 04, 08 | Geertje Boermans 03-05
| Koos Boermans 03-05 | Willem de Bolster 01-10 | Egbert Bos 00 | Titia ten Bosch 07-10 | Jur
Bosboom 01-03, 06 | Wille Boudewijn 01-03 | Stien Breedveld 04-05 | Bert de Bruin 10 | Diedy
Büsselmann 04, 07 | Ingrid Constance 02-10 | Cilia de la Court 08-10 | Marcus Délanjo 01-04 |
Inge Dijkinga 08-09 | Dimorf 07-10 | Alida den Drijver 04-07 | Hanneke Drouen 00, 04, 06
| Mieke van Es 10 | Pierre Everhartz 99-04 | Annet Gaaikema 99-08 | Anneke Gebert-Venema
00-04, 06-10 | Carin Gotlieb 02 | Krijn de Groot 01-10 | Toos Hagenaars 99-03, 05-08 | Suzanne
Hartmans 99-01, 03-04 | Reny Helwes 03-10 | Hans van Herwijnen 02-10 | Ard Hesselink 10 |
Tanja de Heus 02-03, 05-10 | Marlies Heylmann 00-06, 08-10 | Rudolf Holleman 07-10 | Rie
Honhof 01-10 | Rasim Huseynov 03 | Yna Hut 06 | Marije van Joolen-Wensink 04-09 | Sander
Kletter 99-08 | Elizabeth Kodde 00-07 | Els Kolff 04-06 | Maike van der Kooij 05-06 | Loes Koster
99-10 | Ria van Krieken 03-06 | Radek Kucera 00-02, 04-05 | Anne Lamfers 00-04 | Licita
Langendijk 10 | Jelle Leek 00-06, 08-10 | Luc Leenknegt 00 | Wilma van Linge 03-05, 07-10 |
Joop Luining 07 | Rini ter Meer 01-04 | Peter Meijer 04-06 | Anthon Meijssen 09-10 | Dirk
Moerbeek 08-10 | Wim Mulder 04-10 | Jany Niemeijer 03-09 | Angélique van Oest 02-04 | Wim
van Oest 02-04 | Bart van Oijen 08-10 | Lida Olof 08 | Maria Olsthoorn 01-04, 06-07 | Jonathan
Otten 08-10 | Liesbeth Peeters 99-01 | Anita Ponne 00-01 | Jos Reijders 00-01 | Marten Randa
99-10 | Wafa Roestamova 03 | Maarten Ronhaar 07-08, 10 | Ben Schasfoort 99-03, 05-06, 08-10 |
Gertrud Schrage 10 | Geert Schreuder 99-01, 03-10 | Frits Schut 01-04 | Joan Seyferth 02-03
| Tineke Slot Jorritsma 00, 03, 05-06 | Annemieke Spierenburg 99-05, 07, 09 | Ineke Steen 01-07,
09-10 | Yvonne Struys 01-10 | Erlinde Ufkes Stephanus 08-10 | Tjitske Veenstra 01 | Johan de
Vries 02-03, 05-10 | Hanneke de Weijs-Börger 99-01 | Jan van Well 09-10 | Max Werkman 00, 04,
07 | André Wierenga 10 | Maya Wildevuur 99-06 | Mark Witteveen 99-06 | Catharina A. Ypma
99-01, 03 | Theo Zwinderman 00-03, 05-06.

De volgende bestuursleden werkten mee aan de voorbereiding en uitvoering van de catalogus:
Titia ten Bosch | Anneke Gebert-Venema | Krijn de Groot | Dirk Moerbeek | Marten Randa

Allen hartelijk dank.

COLOFON
© 2011 Tekst: Stichting Atelierroute Oost-Groningen
© 2011 Afbeeldingen: de kunstenaars
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Stichting Atelierroute Oost-Groningen, Veendam
www.atelierrouteoostgroningen.nl
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