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Welkom
Werk dat je raakt, je moet er de 
deur voor uit. Verkuno organi-
seert in september de Open Ate-
lier Route. Een mooie mogelijk-
heid om originele kunstwerken 
te bekijken en een gesprek aan 
te gaan met de maker ervan. 
Op 10 adressen presenteren 16 
kunstenaars recent werk in hun 
ateliers. Wie weet vind je wel 
een kunstwerk dat je werkelijk 
raakt, dat wordt genieten.  We 
zien je graag op 17 en 18 sep-
tember.

Sam
enstelling en ontw

erp van dit boekje: Alfred Oosterm
an2

Opening
zaterdag 17 september 
11.00-12.00 uur
in de fotostudio van Alfred Oosterman
Groningerweg 16 in Peize

Op zaterdag de 17e wordt om 11.00 uur 
de Open Atelier Route Noordenveld 
geopend in de fotostudio van Alfred 
Oosterman. Dichter Jane Leusink 
en Femmes Cabales zullen dit met 
dichtkunst en zang op een feestelijke 
manier doen. Iedereen die dat wil kan 
daarbij aanwezig zijn. Veel deelnemen-
de kunstenaars zullen bij deze opening 
aanwezig zijn.
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Adressen:

Alfred Oosterman en Bep van der Vinne
Groningerweg 16, Peize 

Rianne Kooiman
Kerkstraat 4, Peize

Ansje van den Muyzenberg
Zuurseweg 19 Peize

Arien de Groot en Peter de Vis
De Pol 21, Peize 

Johanneke Dun
Lieverseweg 3, Altena

Marijke Wiegers
Haulerwijksterweg 4, Een

Irene Meuldijk en Maxelant Harmsze
Hoofdweg 8, Peest

Jeffrey Linker
Het adres vind je op de site van Verkuno.

Derek Scholte
Bakkerstraat 2, Roden

Joke Klaveringa, Marijtje van der Veen en 
Sjouktje Oosterhof
Meerweg 4, Nietap

Meer informatie over de route is te vinden op 
www.verkuno.nl
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blz.10

blz.09

blz.08

blz.06

blz.18

blz.15

blz.14

blz.16

blz.19

blz..21

Wilt u op de hoogte 
blijven?

Verkuno is de vereniging van professi-
onele kunstenaars en vormgevers in de 
gemeente Noordenveld. Bent u geinte-
resseerd in beeldende kunst en wilt u 

regelmatig onze tentoonstellingen bezoe-
ken, dan kunt u kunstlievend lid worden. 

Dit kan voor €. 25,00 per jaar. Je hebt 
daarvoor gratis entree voor Kunstencen-

trum K38 daarnaast krijg je uitnodigingen 
speciaal voor kunstlievende leden, denk 
aan lezingen, openingen en kunstenaar-
sontmoetingen. Ook uitnodigingen voor 

excursies zijn er regelmatig.
Kijk op www.verkuno.nl/lid-worden.html 

en meld u aan. 
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Alfred Oosterman

Beweging vangen in 
stilstaand beeld, het 
fascineert me. Beeld dat 
met het blote oog niet is 
te zien vastleggen met de 
techniek van fotografie 
leidt tot interessante 
beelden. Dit, gecombi-
neerd met mooie afdruk-
technieken brengt me 
steeds verder in het ma-
ken van vrij werk naast 
mijn portretfotografie.

www.alfredoosterman.nl

Groningerweg 16 
9321 ADPeize

T 050-5035548   M 0629522111
info@alfredoosterman.nl
www.alfredoosterman.nl

Bep van der Vinne

Verweringsprocessen boeien mij 
sinds lang.  In verval geraakte gebou-
wen en huizen, resten van oude cul-
turen zijn vaak monumentale, tekens 
die verwijzen naar andere tijden. Ze 
tonen mij een toevallige schoonheid 
in een verstilde sfeer. In mijn werk 
wil ik deze schoonheid ‘vertalen’.  
Daarbij zoek ik naar zeggingskracht 
door middel van eenvoud in kleur,  
compositie en materiaal.

te gast bij Alfred
T 0594-500224
ejvdvinne@telfort.nl
www.atelierd20.nl
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Rianne Kooijman

Landschappen schilderde ik dit jaar in de Onlanden en 
op de Groningse en Friese wateren en het Wad. Dit zijn 
impressionistische aquarellen in groot en klein formaat 
en kleine realistische acrylschilderijen.
Verder ziet u kleurrijke acrylschilderijen in diverse nieu-
we thema’s, soms geabstraheerd.
Mijn zeefdrukken zijn geïnspireerd op andere culturen.

”Naast de Kerk” 
Kerkstraat 4 

 9321HB Peize
T 050 5032208

www.riannekooijman.nl
riannekooijman@gmail.com
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Ansje van den 
Muyzenberg

Kleuretsen, 
gemengde techniek, objecten.

Door het componeren met platen van verschillende groot-
te (zink/lood) ‘’betekent, gebeten en bedrukt’’ probeer 
ik mijn verhaal te vangen in de gewenste vorm en sfeer. 
Abstracte vormentaal en figuratieve beeldtaal vullen 
elkaar aan.  Een nieuwe eenheid ontstaat door uitersten 
te verenigen.  Inspiratie primi-
tieve beeldtaal van oude volken, 
romaanse fresco’s, details in de 
natuur, verweven  met het leven 
zelf.

Zuurseweg 19
 9321HG Peize

050 5032653
guidoansjemuyzart@tele2.nl
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Peter de Vis

Sporen van verval

Ik maak abstract werk dat zich kenmerkt door  ty-
pisch ingekaderde en ingedeelde “landschappelijke” 
voorstellingen waarin flarden van woorden, tekens 
en symbolen zijn opgenomen, die niet duidelijk te le-
zen zijn. Het zijn abstraheringen die verwijzen naar 
alles wat oud en versleten is en daarop zijn sporen 
heeft achtergelaten als gevolg van het proces van 
erosie.

De Pol 21
9321 VB Peize 
T 050-5032261
peterdevis@ziggo.nl
www.peterdevis.nl

Arien de Groot
Al tekenend, schilderend, verander ik steeds meer.
Weglatingen, toevoegingen, totdat het beeld en de 
sfeer in mijn ogen samenvallen.
Ik teken o.a. met inkt, pastelkrijt, schilder met aquarel-
verf, acrylverf, en maak linosne-
des, droge naald- en sjabloon-
drukken. Een enkele keer werk ik 
ruimtelijk.

 

Atelier Vier-B 

De Pol 21
9321 VB Peize
T 050-5032261

ariendegr@hotmail.com
www.ariendegroot.nl

1110



Maxelant Harmsze

te gast bij 

050-5016318, 06-17841718
maxelantvm@gmail.com
http://www.harmsze.nl/maxelant12

Voor haar installaties en objecten kiest 
Maxelant oud materiaal: dia’s van Tante, 
boeken van Oudoom, tapes van mondelin-
ge examens, aquarellen van een overleden 
vriendin... Het ziet er mooi uit, maar er steekt 
méér achter.

Op pagina 5 vind je de namen 
bij de nummers op deze kaart.
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Johanneke Dun

In Mei 2016 opende Johanneke “Het beschil-
derde Huis”. Vloeren en wanden worden 
beschilderd of er hangen schilderijen en teke-
ningen: landschappen en portretten. Naast het 
huis  is het poppentheater gevestigd, waar ook 
werk hangt en er bovendien grote kans is dat 
de poppen zich vertonen. Alle decorstukken 
en poppen zijn van de hand van Johanneke en 
worden door haar bespeeld. Lieverseweg 3

9321 XM Peize
T 0622026431

www.drieindekast.nl 
johannekedun@live.nl 

Maryke Wiegers

De harde lijn in weerbarstig hout,of de kor-
relige lijn in koper. Het zijn hulpmiddelen om 
een wereld te verbeelden van idee en gevoel, 
waarin de mens of het idee van mens-zijn
centraal staan.

Haulerwijksterweg 4
9342TK Een

T0592-656512
maryke.wiegers@hetnet.nl

www.marykewiegers.nl
1514
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Maxelant Harmsze

te gast bij Irene Meuldijk
Hoofdweg 8
9334TB PEEST
050-5016318, 06-17841718
maxelantvm@gmail.com
http://www.harmsze.nl/maxelant

Voor haar installaties en objecten kiest 
Maxelant oud materiaal: dia’s van Tante, 
boeken van Oudoom, tapes van mon-
delinge examens, aquarellen van een 
overleden vriendin... Het ziet er mooi uit, 
maar er steekt méér achter.

Irene Meuldijk

Het landschap is mijn inspiratiebron: het veel-
zijdige, warme kleurenpalet van het Drentse 
landschap of de vele nuances van kleuren die 
in het Waddengebied te ontdekken zijn, vormen 
altijd weer een aanleiding om te schilderen. 
Luchten, waters, stranden en velden in aquarel-
verf en acryl op doek.

Hoofdweg 8
9334 TB Peest

T 0592 612317 M 06 27571209
info@irenemeuldijk.nl 
www.irenemeuldijk.nl
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Jeffrey Linker 

 Het werk ‘Verstild in materie’ is een muurvullende 
tekening die op het eerste gezicht vooral zwart en 
duister overkomt. Wanneer je echter de tijd neemt 
voor een langere beschouwing dan is er een duidelijke 
materiaal ervaring te ontdekken. De kunstenaar laat 
ons een beeld zien waarin grote objecten verstild en 
bevroren in tijd en ruimte lijken te zweven. Er vindt een 
duidelijke monumentale, zintuigelijke werking plaats 
door middel van ruimtesuggestie, bovendien is het 
handschrift van de maker herkenbaar aanwezig. Het 
fluwelen zwart zorgt voor een onmetelijke diepte in 
het werk. De wijze waarop het materiaal is toegepast 
wijst op een zorgvuldige concentratie in handschrift en 
compositie.

Het adres is te vinden op de site
T06 250 784 66

info@jeffreylinker
www.jeffreylinker.nl
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Derek Scholte

Ik maak gemengde media as-
semblage objecten. Mijn werk 
verteld over de wens van de 
mensheid te ontsnappen aan 
hun druilerige bestaan. In de 
hoop op grote avonturen.

Bakkerstraat 2
9301EL Roden

M 06 53 53 17 11
info@derekscholte.nl 
www.derekscholte.nl
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Potklei 22A • 9351 VS Leek • Tel: (0594) 51 61 00
www.afmanleek.nl • info@schildersbedrijf-hrafman.nl

Afman maakt het af man!!
Potklei 22A • 9351 VS Leek • Tel: (0594) 51 61 00
www.afmanleek.nl • info@schildersbedrijf-hrafman.nl

Afman maakt het af man!!
Potklei 22A • 9351 VS Leek • Tel: (0594) 51 61 00
www.afmanleek.nl • info@schildersbedrijf-hrafman.nl

Afman maakt het af man!!
Potklei 22A • 9351 VS Leek • Tel: (0594) 51 61 00
www.afmanleek.nl • info@schildersbedrijf-hrafman.nl

Afman maakt het af man!!

SPONSORENbedankt!

Café Restaurant Boonstra
050 – 5032161
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Joke Klaveringa

Atelier “de Onlanden”
Meerweg 4, 

9312 TD Nietap

M 06-12903918

de.onlanden@gmail.com

www.jokeklaveringa.nl

Ik woon en werk in Nietap. Afgestudeerd in 2010 
aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst 
in Groningen. Mijn onderwerpen variëren van 
landschappen, stillevens tot portretten van zowel 
kinderen als volwassenen in diverse technieken. 
Mijn stijl is impressionistisch. Ik probeer het licht 
en de sfeer van het moment vast te leggen. Daar-
naast geef ik cursussen en workshops.
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Marijtje van der Veen

te gast bij
 Joke Klaveringa 
  
Meerweg 4
9312 TD Nietap
T 0592 388927  
M 0611460961
koelenweg.2@gmail.com
http://www.kcdr.nl/prof/docu-
mentatie

Marijtje van der Veen werkt in series waarin onderwer-
pen, of gecombineerde technieken centraal staan. Kleur 
speelt een belangrijke rol, de kracht van het werk wordt 
mede bepaald door de aanwezige tegenstellingen, bv. een 
stevige staande tafel gecombineerd met een zwevende 
lichte wolk. 

Sjouktje Oosterhof

te gast bij 
Joke Klaveringa  
 
Meerweg 4
9312 TD Nietap
mail@sjouktjeoosterhof.nl
www.sjouktjeoosterhof.nl

Voor Sjouktje zijn materialen die zij tegenkomt 
in de natuur een bron van inspiratie. Vooral waar 
verwering sporen van tijd laat zien. Door haar 
vondsten op onverwachte wijze te verwerken of te 
combineren, blaast zij ze als het ware spelenderwijs 
nieuw leven in.  Zo kan het kleinste schedeltje, een 
platgereden blikje, een stuk verweerd hout liefde-
vol nieuwe betekenis krijgen.
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