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zaterdag & zondag 

12 & 13 MEI 2018
12.00 - 17.00 uur

Opening: 
zaterdag 12 mei 

10.30-12.00 uur
in de Paardestal



Het begon op een stralende 
dag, op de Molendag in mei 
van 1988. Tientallen fietsers 
dronken wat in het heerlijke 
zonnetje op het terras van 
Café Ensing in Peize. De kerk 
stond open en binnen kon je 
keramisch werk en schilde-
rijen zien. En toen bleek dat 
Peizer kunstenaars hun ate-
lier ook hadden opengesteld, 
zodat je daar “in de keuken” 
kon kijken. De eerste Atelier 
Route was een feit! Intussen 
is er veel gebeurd.
De meeste professionele 
kunstenaars uit Noorden-
veld waren lid geworden 
van kunstenaarsvereniging 
Verkuno.
Bredere samenwerking 
kwam op gang. In veel meer 
hoeken van de gemeente 
werden ateliers openge-
steld : In Een, Huis ter Heide, 
Roden, Peize, Norg, Peest en 
Veenhuizen, Roderwolde, 
enz. 
De Open Atelier Route wordt 
ieder jaar feestelijk geopend.  
De opening van deze 30 jari-
ge Route is in De Paardenstal 

in Peize. 
Hier opent burgemeester 
Klaas Smid de Route en is 
er een spektakel te zien van 
van Beeldend Theater Suer. 
In de Paardenstal in Peize 
is ieder weekend tot 3 juni 
werk van alle deelnemende 
kunstenaars te zien. 
Op vrijdagavond is er  zang 
en muziek van Nele Mennes 
en Folk in Tuscia in de kerk 
van Peize. Deze voorstelling 
wordt aangeboden door de 
OAR en is vrij toegankelijk. 
Wel moet u zich aanmelden,  
er zijn maar een beperkt aan-
tal plaatsen. Zie voor meer 
informatie pagina 7.
Boekhandel Nijman zal in het 
kader van de feestelijkheden 
een uitgave verzorgen van 
een boekenlegger afgeleid 
van een werk van een van de 
kunstenaars. In de etalage 
van de boekhandel werk zijn 
ook werken te zien.

Dit jaar doen 21 kunstenaars 
mee en zijn er 16 adressen 
te bezoeken. Dankzij onze 
sponsors en veel vrijwilligers 
is er weer een mooie route 
tot stand gekomen. Welkom.2
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Opening
zaterdag 12 mei

10.30-12.00 uur
in de Paardestal

Om 11 uur zal Burgemeester Klaas Smid de 
officiële opening verrichten. De Opening 
wordt daarna feestelijk vervolgd met Beel-
dend Theater van Patriciua Suer.
Ze maakt voorstelling met zelfgemaakte 
objecten die tot leven komen. Er is koffie 
en veel deelnemende kunstenaars zullen 
aanwezig zijn.

5

In de Paardestal zijn werken te 
zien van alle 21 kunstenaars van 
die aan deze route meedoen.
Zaterdag vind hier de feestelijke 
opening plaats.

In 1991 begon de Paardestal als 
winkel in decoratieve tuin-
artikelen. Al gauw werd gestart 
met het organiseren van kleinscha-
lige exposities met het werk van 
bevriende kunstenaars. Deze expo-
sities vonden plaats in de binnen-
ruimte ( de deel van de boerderij) 
en in de grote boerderij- tuin.
Langzamerhand hebben de 
activiteiten op het gebied van 
tentoon- stellingen de overhand 

De Paardestal                                                                                  
Hooghaar 1, Peize                                                                                              
www.paardestal.de

Patricia Suer 

is gefascineerd door het 
weerbarstige materiaal 
ijzer. ‘Om uit een plaat 
ijzer een beeld te vor-
men, dat een ziel heeft, 
dat zachtheid uitstraalt 
en ontroering teweeg 
brengt, dat is mijn uitda-
ging’.
Als de fantasievolle beel-
den en objecten kunnen 
gaan leven in een thea-
tervoorstelling is dat het 
ultieme!

gekregen. Ook dit jaar bij het 30-ja-
rig jubileumweekend is dit dus het 
geval.
De 21 deelnemende kunstenaars 
laten hier iets van hun werk zien. 
Deze overzichtstentoonstelling 
blijft nog te zien t/m zondag 3 juni. 
De openingstijden zaterdag en 
zondag 12-17 uur



VRIJDAG-
AVOND 
CONCERT
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De Vlaamse zangeres NELE 
MENNES brengt op het 
eerste gehoor bijna ‘pretti-
ge kleinkunstliedjes’, maar 
dan toch anders. Met haar 
prachtige stem en subtie-

le pianospel 
zingt ze liede-
ren uit haar 
muziektheater-
show NAAKT. In 
taal poëtisch, 
beeldrijk; en 
door de ook 

wat complexere muziek 
spannende en mooie luister-
liederen die je op het puntje 
van je stoel houden, met 
hier en daar ondeugende 
noten die je doen grinniken. 
De Antwerpse vocaliste won 
met haar liederen in 2013 de 
eerste prijs op het Utrechts 
KleinkunstFestival.

Het duo FOLK IN TUSCIA 
bestaat uit de Italiaans-Zwit-
serse gitaarvirtuoos GIAM-
PAOLO RADICATI en de gelou-
terde Italiaanse folkzanger 
en gitarist STEFANO BELAR-
DI. Een prachtige reis door 
het rijke muzikale landschap 

van de Italiaanse Folk mu-
ziek en de authentieke Gy-
psy Jazz uit de Italiaanse ja-
ren 50 en 60....legendarische 
artiesten en tekstschrijvers 
zoals Domenico Modugno, 
Fabrizio de André en Pino 
Daniele passeren de revue, 
maar ook vooroorlogse klas-
siekers uit de Siciliaanse en 
Napolitaanse muziektraditie 
komen aan bod.

Deze muzikanten spelen 
deze avond solo, in duo en 
in trio, waarbij ze de Vlaam-
se en de Italiaanse muziek 
induiken, waar de Italiaan-
se en Vlaamse taal elkaar 
omarmen in hartverwarmen-
de duetten die door Nele 
tevens in de Italiaanse taal 
worden vertolkt....

Plaats: in de kerk 
Kerkstraat 1 in Peize 
Tijd: 20.00 uur
Dit concert wordt u aange-
boden door de Open Atelier 
Route. Toegang gratis.
Wel aanmelden via 
guidoansjemuyzart@tele2.nl

NELE MENNES



Adressen:
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Advertentie

4. de Paardestal
 Hooghaar 1, Peize     
6. Nele Mennes
 Kerk Peize, Kerkstraat 1

10. Trijntje Sporrel
 Hooghaar 1, Peize                                                                                                  
11. Johanneke Dun
 Lieverseweg 3, Altena

12. Haringa en Olijve
 Hoofdstraat 62, Een

13. Maryke Wiegers
 Haulerwijksterweg 4, Een

15. Marleen van Engelen
 Gen.v.d. Boschweg 7, Veenhuizen

16. Judith Reedijk
 Hospitaallaan 19, Veenhuizen

17. De Kunsttuin
 Hospitaallaan 19, Veenhuizen

19. Maxelant Harmsze
 Kerk, Peize, Kerkstraat 1

23. Wilhelmina 
 van Beek - Zoutewelle
 Oude Velddijk 22, Peize

25. Ansje 
 van den Muyzenberg
 Zuurseweg 19 Peize

26. Arien de Groot
 De Pol 21, Peize

27. Peter de Vis
 De Pol 21, Peize

29. Mariet Schedler
 De Pol 21, Peize

31. Rianne Kooijman
 Kerkstraat 4, Peize

32. Alfred Oosterman
 Groningerweg 16, Peize

33. Evert van Fucht
 Groningerweg 16, Peize

35. Saxofoonquintet Opus 5
 Groningerweg 16, Peize

37. Annet Raben
 Oude Velddijk 1, Peize
38. Bert Hemsteede
 Oude Velddijk 1, Peize
39. Bernadette Bijl
 Oude Velddijk 1, Peize
41. Fokko Rijkens
 Hoofdstraat 80, Roderwolde
42. Joke Klaveringa
 Meerweg 2, Nietap

43. Marjan Huizing
 Meerweg 2, Nietap

De nummers zijn bladzijdenummers en komen 
overeen met de nummers op de kaart in het 
midden van het boekje.



Trijntje Sporrel
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Exposeert in 

de Paardestal
Hooghaar 1, Peize                    

Aan de Klassieke Academie voor 
Schilderkunst ben ik in 2015 af-
gestudeerd. Het werk  is meest fi-
guratief en geinspireerd door de 
natuur. De bossen en velden in 
de noordelijke provincies zijn 
daarbij favoriet. De uitvoering 
is meest in olieverf op paneel of 
doek.

Johanneke Dun

Poppentheater 
‘Drie in de Kast’ 
in ‘t Beschilderde Huis. 

Vormgeven, op welk ter-
rein dan ook, is voor mij 
essentiëel. Ik heb heel veel 
landschappen en portretten 
geschilderd. De laatste tijd 
voornamelijk aan het spelen 
met (song)teksten, poppen 
en decorstukken en zingen. 
Poppenspel is voor mij de 
alomvattende kunstvorm 
geworden, waarbij beweging 
centraal staat. 

Soort werk: 
Poppentheater en vrij pop-
penspel.

Gedurende het hele weekend 
zal Johanneke stukjes spelen 
uit  “The wizard of Oz”, 
“Stripes for tea”  en een 
nieuwe wordende voorstel-
ling over vriendschap. 

Lieverseweg 3, Altena
www.johannekedun.nl11



Haringa 
en Olijve
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Nel Haringa en Fred Olijve maken net als Ad Dekkers 
- Peter Struycen - Joost Baljeu en Bob Bonnies deel uit 
van de naoorlogse stroming die nieuwe hoofdstukken 
aan de abstract geometrische kunst in Nederland 
toevoegt. Niet alleen door het karakter van hun oevre 
maar zeker ook door de persoonlijke band met de 
twee laatstgenoemden. Door hun bestuurlijke werk 
in de kunstsector in de jaren zeventig - tachtig en 
negentig hebben zij ook mede vorm gegeven aan het 
beeldende kunstbeleid in Nederland.

Hoofdstraat 62, Een

Maryke Wiegers

 Het laatste halfjaar ben ik vooral 
bezig met de collage -techniek.
Oude en half gelukte drukken wor-
den verknipt en weer aan elkaar 
gepuzzeld. Zo ontstaan nieuwe 
beelden, iets van het oude blijft 
bewaard,
maar gaat door toevoegingen een 
nieuw leven leiden.

Haulerwijksterweg 4, Een

Techniek : 
hout druk,droge naald

en collages .

13

Soort werk:
Opdrachtgebonden geïn-
tegreerde kunsttoepas-
singen autonome ruimte-
lijke beelden en tijdelijke 
installaties. Daarnaast de 
ontwikkeling van de auto-
nome (acrylaat) objecten. 
Altijd unica en met divers 
materiaal



Advertentie

Marleen van Engelen
Nieuwe etsen, portretten, Hemelkijkers 

en een “Kleine beelden Tuin”.

Marleen maakt grafiek, dieren- en men-
sen portretten en werkt ook met klei.

Er bestaan zoveel aanleidingen om iets 
te maken en er is zoveel materiaal wat 

roept om zich te laten gebruiken.

Expressie en ambachtelijkheid.

Atelier Kunst en Vlieg
Gen.v.d. Boschweg 7
Veenhuizen
www.kunst-en-vlieg.com

15
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Judith Reedijk

Bij het maken van kleinplas-
tiek is het referentiekader 
van Reedijk eerder de schil-
derkunst dan de traditionele 
keramiek of beeldhouw-
kunst. Zij schildert met 
klei en glazuur en de aldus 
ontstane keramische huid 
doet denken aan de expres-
sionisten en aan de materie-
schilders uit de vorige eeuw. 
Nieuw werk getoond tijdens 
de OAR. 

Soort werk:
Keramiek, modern/experi-
menteel.

Hospitaallaan 19, Veenhuizen
 www.dekunsttuin.nl

De gastkunstenaars van 2018 zijn:

Joyce Altheer
Jos van Alphen
Tanneke Barendregt 
Ineke van Beersum
Sacha Brienesse / Nina Veluwen-
kamp
Renske van Driel                   
Pauline Hoeboer
Lucky Lambo
Emma van der Meulen
Heike Rabe
Bénédicte Vallet (FR)
Floor de Wit

17

Extra activiteit:
De feestelijke opening, van de sei-
zoensexpositie 2018:  “Keramiek in 
Beeld”. De opening is op zondag 13 
mei om  15.00 uur.

Een aantal van de aanwezige kun-
stenaars geven aansluitend aan 
het openingswoord een toelich-
ting op hun werk.

De expositie loopt van 13 mei t/m 
16 september.

toont dit jaar voor de zesde keer op rij een (buiten) 
beeldenexpositie van hedendaagse keramisten. Mo-
derne sculpturale keramiek, soms experimenteel, van 
veelal Nederlandse keramisten.

DeKunsttuin 



Advertentie Maxelant Harmsze

kerk Peize
Kerkstraat 1, Peize

In de kerk van Peize heeft 
Maxelant een deel van haar 
atelier nagebouwd.
Daar werkt ze aan het pro-
ject ‘Levensloop’, een bewer-
king van de grote installatie 
‘Zelfportret als leraar’ uit 
2007. Er moet heel wat losge-
tornd en  weer vastgenaaid 
worden. Maar er is ook een 
hoekje waar u met Moebi-
us-hoeden kunt spelen...

19
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Advertentie

Wilhelmina
van Beek - Zoutewelle

Oude Velddijk 22, Peize

Papier/kartonreliëfs en objecten en tekenin-
gen. Werk op de foto: “Sektie 74”(Canto Osti-
nato) Uit de serie ‘Musical Patterns’. 1.20x1.20. 
Kartonreliëf. Van muziekfragmenten die me 
aanspreken maak ik een transcriptie-in-beeld; 
een soms letterlijke en vaak herkenbare 
weergave uit de partituur. Mijn uitgangspunt 
daarbij is simpel: de hogere tonen schuiven 
over de lagere heen Een schaduw ontstaat en 
ruimtelijkheid wordt gesuggereerd. 23



Advertentie

25

Ansje van de Muyzenberg

kleuretsen/gemengde techniek
kijkkastjes
 
Etsdemonstratie door Marcia Krijgsman
 
‘’ Het etsen is voor mij een proces ‘’in wor-
ding’’, geïnspireerd door het leven, de na-
tuur, het zink of lood,’’ gebeten’’, ‘’bedrukt’’ 
en ‘’betekent’’: ‘’een zoektocht naar de 
verbeelding’’ die ik acceptabel vind.
 
Voor dit 30-jarig jubileum maakte ik een 
prent: 30/30 cm, oplage 30 voor € 30.-
Ook wordt het proces van het afdrukken 
van een ets in mijn atelier gedemonstreerd.

Zuurseweg 19, Peize

www.denoordelijke-etsers.nl
 

25



Arien de Groot
Exposities en cursussen schil-

deren Aquarel-,  acrylverf, 
linosnede, pentekeningen,  ge-

mengde technieken op klein, 
5-5 cm, tot groot, 100-120 cm, 

formaat

Galerie Atelier Vier-B
De Pol 21, Peize
www.ariendegroot.nl26

Peter de Vis

Werk in gemengde techniek, collages  (olieverf, 
modelling paste, pigmenten en  restmateriaal).
Sporen van verval ontstaan door processen van 
aantasting als gevolg van natuurlijke- en men-
selijke invloeden hebben mijn interesse. Deze 
processen probeer ik te doorgronden en weer 
te geven in ‘abstracte’ composities waaraan de 
kijker zijn eigen associaties kan verbinden.

Atelier Vier-B
De Pol 21,  Peize
www.peterdevis.nl

27



Advertentie Mariet Schedler

De Gouden Koets,

een wankel evenwicht
van gevonden voorwerpen.
Een kar lag ergens bij Lauwersoog,
Het stoeltje in Parijs, op straat, 
De platen kwamen van de sloop .
Die werelden bracht ik samen
in een dansende stapeling.

te gast bij:
Galerie Atelier Vier-B
De Pol 21, Peize

29
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Rianne Kooijman

“Naast de Kerk”
Kerkstraat 4, Peize
www.riannekooijman.nl 31

In dit 30ste jaar dat ik mijn atelier 
open voor deze route, kunt u mijn 
nieuwe waddenaquarellen zien, 
die ik aan boord of op een eiland 
maakte, omgeven door de sfeer 
van de vroege ochtend of in het 
late licht van de dag. Deze schilde-
rijen zijn impressionistisch.
Dit jaar maakte ik n.a.v. een wad-

looptocht een serie kleine acryl-
schilderijtjes.
In de Onlanden schilderde ik met 
acryl en aquarel in groot en klein 
formaat.
Verder ziet u kleurrijke acrylschil-
derijen en zeefdrukken in diverse 
thema’s en vaak geïnspireerd 
op andere culturen, soms geab-
straheerd.

30

Advertentie



Alfred Oosterman

32

Het werk van Alfred Oosterman 
bestaat voor een belangrijk deel 
uit portretwerk dat hij in opdracht 
maakt. Alfred weet met zijn na-
tuurlijke kalmte keer op keer de 
geportretteerde ontspannen in 
beeld te brengen. Naast het werken 
in opdracht maakt Alfred vrij werk. 
In de serie ‘In Beweging’ speelt hij 
met het fenomeen schilderen met 
licht. Wat het oog niet ziet, vangt 
hij met zijn camera. De fascinatie 
voor beweging – en de kleuren en 
structuren die daardoor ontstaan 
–  zorgen ervoor dat dit een voort-
durende ontdekkingsreis is bij het 
maken van nieuwe beelden die vrij 
van hun oorspronkelijke context 
kunnen bestaan. 
Een samenwerking met Anita Hoek-
stra is tijdens dit weekend ons 
project Floral Dress te zien. Waarin 
fotografie en bloemsierkunst ge-
combineerd wordt. 

Extra activiteit op zondagochtend:
Saxofoonquintet OPUS 5 geeft een 
concert om 11.00 uur
Toegang is gratis

meer informatie op pagina 35

Groningerweg 16, PEIZE
www.alfredoosterman.nl

Evert van Fucht

33

Werk  meestal met zelf
ontwikkeld giet proces met brons 

en las gedeeltes tot sculptuur.

Uitgangs punten in mijn werk.
Overlevingskracht van  wat leeft 

in de natuur.  Emotionele 
kenmerken zoals geboorte, dood 

en  vergankelijkheid. Deze 
gevoeligheden verwerk in mijn 

sculpturen.

www.evert.vanfucht.nl 

Te gast bij 
Alfred Oosterman, 
Groningereweg 16, Peize



Advertentie SaxofoonQuintet OPUS 5

Wij willen graag een mooie mix spelen van 
licht klassiek-tango-jazzy laten horen. Het 
concert zou kunnen bevatten: Hobocon-
cert in Cm van Telemann, Divertimento 
nr. 8 van Mozart, Adios Nonino tango van 
Piazolla, Oblivion, Russian Sailor Dance 
Willem Gliere, Opus in Pastels Stan Kenton, 
Bohemian Rapsody Queen, Presto, Aubert

Geven een concert in de fotostudio 
van Alfred Oosterman
Zondag 13 mei om 11.00 uur
Concert aangeboden door Alfred Oos-
terman
Adres: Groningerweg 16, Peize
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Opus 5 is een open-minded ensemble dat 
bestaat uit 5 saxofonisten die alle gangba-
re saxofoontypen bespelen. Opus 5 brengt 
een groot gevarieerd programma  van 
klassieke muziek, salonmuziek, tango’s en 
stukken uit het jazz- en pop idioom. Al met 
al repertoire dat zich niets gelegen laat 
liggen aan muzikale hokjes.

De bezetting van Opus 5 is als volgt: 
Evert van Loon:  sopraan- alt- en 
tenorsax; muzikaal leider
Jan Beerman: altsax
Jeanine de Herdt: sopraan - tenorsax 
Dineke Spoelstra: sopraan- altsax
Ben Douwes: baritonsax 



Annet Raben

Galerie Serpentijn
Oude Velddijk 1, Peize
www.serpentijn.nl
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Mijn werk is groot, kleurrijk, decora-
tief en fantasievol, geschilderd met 
acrylverf op doek. 
In dit werk laat ik mij graag inspi-
reren door oa Picasso, Kandinsky, 
Cobra, en alles wat kleurig en soms 
kinderlijk naïef is.
Er is van alles te zien in deze serie 
werken; vogels, planten, gezichten, 
ogen enz. 
Ieder schilderij heeft z’n eigen ver-
haal. Ik vertel je er graag over. 

Naast mijn eigen werk zijn er nog een aantal kunstenaars 
te gast, dit zijn: Bernadet Bijl en Bert Hemstede. 

Advertentie

De Boekenleggers van boekhandel 
Daan Nijman, wie kent ze niet.
Iedereen die daar wel eens een 
boek koopt, vindt een prachtige
boekenlegger tussen de bladen.
Dit jaar mochten de deelnemers 
van de Open Atelier Route een ont-
werp inleveren.
Dus wellicht vindt u tussen de bla-
den van uw pas gekochte boek een
boekenlegger met een ontwerp  
van een kunstenaar van Verkuno.
En die zit er ook in als je een boek 
online bestelt!



Bert Hemsteede

Gast bij:
Galerie Serpentijn

Oude Velddijk 1, Peize

38
De weergave van de zichtbare 
werkelijkheid is zijn vertrekpunt. 
Mensen, planten en dieren vor-
men zijn voornaamste onderwer-
pen. Vanuit een naturalistisch 
uitgangspunt herschikt hij zijn 
motieven tot zelf verzonnen ver-
halen. In een onbestemde ruimte 
eisen de mensen, dieren en plan-
ten een imaginair bestaan op. 
Het naturalisme dat in de eerste 
aanleg ten grondslag ligt aan de 
voorstelling toont zo een ander 
gezicht.

Bernadette Bijl
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De mens is mijn grote inspiratiebron.
Ik werk vaak figuratief; verzamel veel 
beeldmateriaal zoals foto’s, knipsels uit 
tijdschriften of kranten, leg het om mij 
heen.
Dit dient voor mij vooral als inspiratie-
bron, een soort “opwarmertje”, ik schil-
der het dus niet na.
Ik schilder meestal met acrylverf, soms 
in combinatie met krijt of inkt op doek, 
karton of papier.
Het werk wordt in grote lijnen of vlak-
ken  met  kwast opgezet.
Daarna begint het aanbrengen en weer 
wegschrapen van verf met paletmes.

Gast bij:
Galerie Serpentijn

Oude Velddijk 1, Peize



Fokko Rijkens

Hoofdstraat 80
Roderwolde 
www.fokkorijkens.nl
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“ De vervreemdende werkelijkheid uitbeelden”.

Ik schilder situaties uit het dagelijks leven, die 
door belichting, plaatsing of vergroting in een 
geheel ander perspectief worden geplaatst en 
daardoor een ander karakter krijgen. Regelmatig 
organiseer ik met anderen diverse manifestaties, 
tentoonstellingen. Ik ben lid van de QuasiRealis-
ten en het Drents Schilder Genootschap.

techniek: Olieverf op linnen

Advertentie

Expositie bij Autobedrijf Liewes.
Bij autobedrijf Liewes aan de Ceintuurbaan Noord 133 
in Roden kunt u werk zien van Joke Klaveringa en Arien 
de Groot. Op zaterdag is de expositie binnen te bekij-
ken, op zondag is het werk in de etalage te zien.

Liewes Roden
De Opel dealer voor u



Joke Klaveringa

Atelier “de Onlanden”
Meerweg 4, Nietap
www.jokeklaveringa.nl
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Mijn onderwerpen variëren 
van landschappen, stillevens 
tot portretten van zowel kinde-
ren als volwassenen in diverse 
technieken. Op dit moment is het 
Groningse en Drentse landschap  
mijn inspiratiebron. Voor dit 
weekend heb ik bloemen geschil-
derd. Een dankbaar en kleurrijk 
onderwerp. 
techniek : olieverf, aquarel, gemeng-
de technieken.

Marjan Huizing

gast bij Joke Klaveringa
Atelier “de Onlanden”
Meerweg 4,  Nietap
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Vallen doet schrikken. 
Is pijnlijk, verdrietig en ingewik-
keld.
De kracht en de lichtval van om-
gevallen bomen inspireren mij.
In het diepe bos blijven ze liggen. 
Een nieuwe voedingsbodem voor 
nieuw leven......

Schilderijen, olieverf op doek.




