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Kunst aan

Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871

Foto: Lou Bronger

Voor de vijfde keer alweer is er KunstEiland. Voor mij als  
bewoner van het Zaaneiland en als wethouder van cultuur  
een extra memorabel moment. Kunst en cultuur komen op 
allerlei manieren aan bod. De plek zelf, met een bijzondere 
geschiedenis die kenmerkend is voor de geschiedenis van 
Zaanstad. Werken, wonen, landschappelijke veranderingen. 
Monet vond het zo’n 144 jaar geleden een inspirerende plek 
om op het doek vast te leggen. Eindelijk kunnen we nu ook 
Monet in Zaanstad bewonderen. Onlangs kocht het Zaans 
Museum het werk ‘De Voorzaan en de Westerhem’ uit 1871, 
een gezicht op het Zaaneiland.

En vandaag de dag geldt dat nog steeds. Het overal aanwe-
zige water, de wisselende perspectieven, de rust te midden 
van de reuring van de stad. Waar je ook naar kijkt, er zijn 
verhalen over te vertellen. Over vroeger en over nu. Met het 
KunstEiland wordt daar nog eens een bijzondere laag aan 
toegevoegd. Bewoners die hun huizen openstellen als exposi-
tieruimte of als concertpodium. Dat is een gouden formule die 
elke keer terugkomt. En verder dit jaar ook allerlei nieuwe ver-
rassingen. KunstEiland maakt deel uit van het grotere project 
Stad aan de Zaan. Van april tot en met oktober is er dit jaar van 
alles en nog wat te beleven in Zaanstad. De stad bruist. En zo 
is Zaanstad aan aantrekkelijke stad. Dat geldt niet alleen voor  
het Zaaneiland. 

Dick Emmer, wethouder cultuur Zaanstad en eilandbewoner

Het Zaans Museum heeft voor bijna 1,2 miljoen 
euro het schilderij ‘De Voorzaan en de Westerhem’ 
gekocht. De Franse schilder Claude Monet (1840-1926) 
vervaardigde het schilderij tijdens zijn verblijf in Zaan-
dam in 1871. Het is een van de 25 doeken die Monet 
maakte in de periode dat hij in Zaandam woonde en 
werkte. We zien het silhouet van het Zaaneiland nog 
voor het een eiland was. De meest linkse molen op 
het doek is houtzagerij De Bakker. Een foto van het 
huidige Zaaneiland laat zien dat er sinds het bezoek 
van Monet onherkenbaar veel is veranderd. 

de Zaan
KunstEiland

Zo’n 10 jaar na oplevering van de huizen op het Zaaneiland 
hebben bewoners het initiatief genomen om elkaar beter 
te leren kennen door het openstellen van hun huizen voor 
beeldende kunsten en muziek. Dat blijkt een schot in de roos 
voor de bewoners van het eiland, maar het trekt ook veel 
bezoekers uit de Zaanstreek en daarbuiten. Inmiddels zijn er 
al weer 10 jaar verstreken en viert het KunstEiland haar 5e 
editie, een jubileum. 

Onder de eerste voorzitter, initiatiefnemer Louis Groen, was 
het een belangrijke ambitie om, naast de tijdelijke expositie 
van kunst in de woningen, ook permanente kunstwerken op 
het Eiland te realiseren. Dat is gelukt en het blijft een belang-
rijke ambitie. Daarvan getuigen de Woordenflat uit 2009, de 
Dolers op het plein ervoor uit 2013, de opvoering van de video-
mapping op de Hogerwal in 2011 en de muurschildering van 
Olivier Rijcken uit 2007, inmiddels naar Poelenburg verplaatst. 

Met het huidige bestuur heb ik doorgewerkt aan deze dubbele 
ambitie: tijdelijke kunst in de huizen en permanente kunst 
buiten. Daarnaast hebben we de activiteiten van KunstEiland 
verbreed met openingsmanifestaties, architectuurdebatten, 
rondleidingen (Babel en Monet), ontbijt op de fietsbrug en een 
afsluitende, gezamenlijke maaltijd. Onze jubileumeditie krijgt 
nog extra cachet door de aansluiting met ‘Stad aan de Zaan’. 

KunstEiland is natuurlijk onmogelijk zonder de belangeloze en 
tomeloze inzet van vele eilanders en zonder de bijdragen van 
onze sponsoren en subsidiegevers. We zijn er trots op dat zij 
het de moeite waard vinden om KunstEiland te ondersteunen. 
Veel, heel veel dank daarvoor! 

Ik hoop dat u van deze editie ook weer gaat genieten en heet u 
van harte welkom op ons KunstEiland 2015.

Miranda Reitsma
Voorzitter Stichting KunstEiland in de Voorzaan

Stichting KunstEiland
De stichting KunstEiland in de Voorzaan draagt bij aan de 
sociale samenhang tussen bewoners, het behoud van de 
planologische en architectonische kwaliteit en de histori-
sche kennis over het Zaaneiland. Tevens biedt KunstEiland 
een podium voor performers en kunstenaars. Om dit doel 
te bereiken organiseert de stichting regelmatig onder meer 
kunstzinnige en culturele activiteiten en draagt zij bij aan 
het behoud en de uitbreiding van het aantal permanente 
kunstuitingen op het Zaaneiland.

Wilt u ook bijdragen aan het KunstEiland? 
Dat kan! Word donateur en stort een mooi bedrag op: 
NL29TRIO0390109363 t.n.v. Stichting KunstEiland in de 
Voorzaan, Zaandam. Onder vermelding van ‘donatie’.
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KunstEiland 2015 is een uitgave van  
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Kunsteiland 2015 wordt mede mogelijk 
gemaakt door:



Programma
vrijdag 4 september 

20.00 uur   Opening van KunstEiland 2015 door Miranda Reitsma, voorzitter van KunstEiland. 
Verhalen van Robert Leferink over de toenadering van Zaanstad en Amsterdam.  
Interactieve muziek en theater, opduiken van de Zaanmeermin.

zaterdag 5 september

13.00 - 17.00 uur De voordeuren staan open, museum in huis.
10.00 - 11.30 uur  Rondleiding Monet, over de schilder Claude Monet in de Zaanstreek. Start bij 

beeld Czaar Peter op de Dam. (behalve als het regent). www.monetinzaandam.nl.

    Huiskamerconcerten op maat geprogrammeerd door ‘Facetten van de kunst’
13.00 - 13.30 uur Caroline Stam, Sarema 16
14.00 - 14.30 uur Caroline Stam, Sarema 16
14.30 - 14.45 uur Magic Music Quartet, Mellum 32
15.00 - 15.15 uur Magic Music Quartet, Mellum 32
15.30 - 16.00 uur Trio Serenade, Mellum 32
15.30 - 16.00 uur Leonie Meijer en Hajo Sanders, Sarema 16
16.30 - 17.00 uur Leonie Meijer en Hajo Sanders, Sarema 16

zondag 6 september

09.00 - 11.00 uur  Ontbijtbuffet op de voetgangersbrug voor de bewoners het Zaaneiland en de 
‘overkant’ met muziek van Trio Rideaux.

13.00 - 17.00 uur De voordeuren staan open, museum in huis.
14.00 - 15.30 uur  Rondleiding over het Zaaneiland door Stichting Babel over het roemruchte hout-

verleden, de herbestemming van de Zaanoevers en de ontwikkeling van een 
bijzondere woonwijk. 
www.stichting-babel.nl/Archigids/index.htm.

10.00 - 11.30 uur  Rondleiding Monet, over de schilder Claude Monet in de Zaanstreek. Start bij 
beeld Czaar Peter op de Dam. (behalve als het regent). www.monetinzaandam.nl.

    Huiskamerconcerten op maat geprogrammeerd door ‘Facetten van de kunst’.
13.00 - 13.30 uur Mathijs Mesdag en Vrienden, Sarema 16
13.00 - 13.15 uur J-Fly, Mellum 32
13.30 - 13.45 uur J-Fly, Mellum 32
14.00 - 14.15 uur Amelia Trio, Sarema 16
14.30 - 14.45 uur Amelia Trio, Sarema 16
15.30 - 16.00 uur Mathijs Mesdag en Vrienden, Mellum 32
15.30 - 16.00 uur Leonie Meijer en Hajo Sanders, Sarema 16
16.30 - 17.00 uur Leonie Meijer en Hajo Sanders, Sarema 16

De kern van het culturele evenement KunstEiland is het openzetten van de voor-
deuren, het ontmoeten van bewoners en kunstenaars en in ongedwongen sfeer 
samen kijken naar kunst. Elke editie draagt bij aan de uitbreiding van het aantal 
permanente kunstwerken op het Zaaneiland.

De vijfde editie van het KunstEiland sluit aan bij het thema ‘Stad aan de Zaan’. 
Muziek en water vormen de rode draad. 

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Kijk op www.kunsteiland.nl voor het meest actuele programma en eventuele wijzigingen.

De Zaan-meermin
Veel weten we niet van haar, maar de legende is hardnekkig. 
Sinds mensenheugenis zou er een meermin in de Zaan  
zwemmen, een Zaanmeermin. Afbeeldingen op oude tegeltjes, 
opgedoken bij sloop of restauratie, dienen als bewijs. Som-
migen denken dat het een fabeltje is, sommigen denken dat ze 
naar betere oorden is vertrokken….

Tot ze in augustus 1998 weer opdook, de Zaanmeermin, als 
culturele muze van de Zaanstreek. Voormalig burgemeester 
Ruud Vreeman verwelkomde haar terug op Zaanse bodem. 
Sindsdien wordt ze meer dan ooit bezongen, verbeeld en 
bedroomd. En af en toe zwemt ze naar de oppervlakte om  
de Zaanse cultuur te omarmen. Op vrijdagavond 4 september 
2015 duikt ze opnieuw op, bij de opening van KunstEiland 2015. 

Voor KunstEiland 2015 maakt Zaanse Parel en theatermaker 
Majanka Fröhlich, samen met een creatief team, een muzikaal 
en theatraal openingsstuk met verhalen van overzee, verhalen 
van de Zaan en de geluiden van het Eiland. En, opnieuw een 
hoofdrol voor de Zaanmeermin. 

Onder het motto ‘Spits je oren, laat ’t Eiland horen’ struinde 
het creatieve team het Eiland af, op zoek naar oude en nieuwe 
verhalen door middel van liedjutten, klankjutten en woord-
jutten. Zaanse schoolkinderen, Eilandbewoners en Zaanse 
amateurspelers maken muziek, spelen en zingen mee tijdens 
de opening. Klassieke liedjes als ‘Twee emmertjes water 
halen’ en ‘Schipper mag ik overvaren’ wisselen elkaar af 
met moderne, muzikale klanken en opzwepende ritmes. De 
geschiedenis wordt zichtbaar in het Pontje van Schaap en de 
zwemclub Neptunus met haar damesafdeling ‘De Waterlelie’. 

Het publiek spitst haar oren en laat van zich horen. Zij spelen 
een belangrijke rol tijdens de opening. Er ontstaat een rumoer 
van woorden, klanken en geluiden. Zorgt dit voor voldoende 
deining om de culturele muze van de Zaanstreek, de Zaan-
meermin naar de oppervlakte te krijgen...

Tekst en regie  Majanka Fröhlich
Lied en zang jutter Daphne Groot 
Klank en muziek jutter  Inge Weeda en  

Mireille Linger 
Woordjutter  Floor Buschenhenke 
Geluidskunstenaar  Nanny Roed Lauridsen  

Julia Barnes

Neeltje Meerman, Zeemeermin 2014



Buiten

Muziek / geluid

Schilder- en tekenkunst

adres thuis bij kunstenaar

adres thuis bij

adres  kunstenaar

adres thuis bij kunstenaar

adres thuis bij kunstenaar

adres thuis bij kunstenaar

Beeldhouwkunst / keramiek / objecten

Edelsmeedwerk / sieraden

Vormgeving / design / fotografie

Mellum 32   Sjoerd Cusveller en Miranda Reitsma Huiskamerconcerten (zie programma)
Sarema 16   Len en Nel de Klerk Huiskamerconcerten (zie programma)
Hal Sarema   Nanny Roed Lauridsen en Inge Weeda

Badhuisweg   Woordenflat  Dominique Panhuysen
Plein Spiekeroog   Dolerplein  Olivier Rijcken
Plantsoen Halligen   De Furie  Filip Jonker
Zuidpunt Eiland  De Eilander (wordt verwacht) Rob Sweere

Hal Sarema   Ria Steenaart
Badhuisweg 144  Gert Veldhuis en Gea de Wijn Wilma Caris
Anholtpier 21  Ralph Bleeker en Barbara van Marle Barbara van Marle
Falster 84  Dick Amesz en Els de Rooij Marcel Straver
Falster 24  Cristine van der Heijden Henk Gijselman
Falster 26  G. Wong Swie Sang Zenon Emmanuel
Falster 28  Josje Jongenelis en Rob Vreeken Inez Melessen
Bornholmpier 9  Marieke en Chris Lelieveld Gaïd Ombre
Falster 106 Robert Leferink en Mieke Kröner Stella Burggraaf

Badhuisweg 144  Gert Veldhuis en Gea de Wijn Art DDW
Falster 28  Josje Jongenelis en Rob Vreeken Marjoke Staal
Badhuisweg 1  De Yogapoort Marieke Vergouw
Wangerooge 2  Gerie Spijkerman Janny Hall – Klut
Anholtpier 9  Marlies Romeijnders en Anton Faas Karin van Ommeren
Saltholm 16  Marjolijn Schouten en Bert Schumacher Margriet van Engelen
Amrum 40  Anna Karina van Denderen en Hans van Deelen Bert Neelen
Amrum 68  Louis Groen Marieke Geerlings

Anholtpier 21  Ralph Bleeker en Barbara van Marle  Sacha Ofman
Wangerooge 2  Gerie Spijkerman Gerie Spijkerman
Anholtpier 9  Marlies Romeijnders en Anton Faas Marc Lange

Hal Sarema   Linda van Dam (textiel)
Anholtpier 9  Marlies Romeijnders en Anton Faas Kay Kesting (tassen)
Saltholm 7  Erwin en Marian van der Steen Sylvia Monique (glas)
Gotlandpier 5  Fons en Mieke Wegman Daniëlle van der Erve (fotografie)
Gotlandpier 5  Fons en Mieke Wegman Milou Parthesius (design)
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Badhuisweg - Woordenflat 2009

Mellum 32 

Spiekeroog - Dolerplein 2013

Plantsoen Halligen - De Furie 2010

Mellum 32 - Sjoerd Cusveller en Miranda Reitsma

Mellum 32 & Sarema 16

Mellum 32 

Olivier Rijcken
Dolers is de benaming voor de labyrinth-doolhofachtige patronen 
die Olivier sinds 2011 maakt. Oorspronkelijk startpunt waren de 
ontwerpen van Keltische tuinen. 

Inmiddels heeft hij zich deze patronen eigen gemaakt en er een 
andere draai aan gegeven. Hoe dan ook, ze blijven een univer-
seel karakter houden. Trefwoorden zijn: verbinding, beweging 
en je-weg-vinden-in-een-veranderende-wereld.

oli4@xs4all.nl 
www.oli4rijcken.nl

Filip Jonker
Sleepboot De Furie is een ontwerp uit 1920. Kunstenaar Filip 
Jonker bouwde het niet in staal, zoals het origineel, maar van 
honingraatkarton. Dat is een licht en sterk materiaal, maar kan 
niet tegen water. 

Om de boot drijvend te houden ontwikkelde Jonker met een 
Duits bedrijf een speciale coating. Met de zelfgebouwde sleep-
boot voer Filip Jonker in augustus 2010 van Enschede naar 
Londen. Want het gaat hem niet alleen om het verkennen van 
de mogelijkheden van een materiaal, het gaat hem niet alleen 
om het maken van een nieuw object, maar het is net zo belang-
rijk dat het werkt. Een boot moet varen.

info@filipjonker.nl 
www.filipjonker.nl

Trio Serenade
Trio Serenade is al een begrip in Zaandam. Aanstormend talent 
Joep van Beijnum op de viool en ervaren kamermuziek profes-
sionals Julia Barnes op de altviool en Mariette Gort op de cello 
kwamen voor het eerst bij elkaar in 2013 om de Serenade in D 
op. 8 van Beethoven te spelen. 

Sindsdien treden zij regelmatig op, laatst op 10 april 2015 in het 

Mathijs Mesdag en vrienden
Het Dover Beach Programma biedt kamermuziek op professio-
nele niveau. Luisteren zoals het bedoeld is, van dichtbij. 

Parels van melodiemeesters Mendelssohn en Barber worden 
gezongen door bariton Matthijs Mesdag en gespeeld door 
Joep van Beijnum en Caroline Heinen op de viool, Julia Barnes 
op de altviool en Mariette Gort op de cello. 
Bas-bariton Matthijs Mesdag is een veelzijdige zanger met 
een breed repertoire. Zijn oratoriumcarrière bracht hem naar 

J-fly
Het muziekkwartet J-Fly bestaat uit violiste Lucy Boeren  
(10 jaar), violiste Jytte Balm (9 jaar), celliste Franca Wouters 
(11 jaar) en pianist Joël Hillebrandt (10 jaar). 

Sinds begin dit jaar spelen deze 4 leerlingen van FluXus 
samen. Nadat ze dit voorjaar meegedaan hebben met het 
tweejaarlijks Jan Pasveer Ensembleconcours hebben ze nu 
hun tweede concert buiten de deur. Op het programma 
staan Peer Gynt van Grieg, Moment Musical van Schubert 
en twee stukjes van Mozart.

Zondag 6 september 13.00 en 13.30 uur
info@facettenvandekunst.nl

Buiten Muziek / geluid

Dominique Panhuysen
Bewoners vertelden over hun uitzicht, over vroeger en over het 
wonen nú op het Zaaneiland. 

Tekstfragmenten uit de verhalen zijn uitvergroot en gemon-
teerd achter de glazen puien van het complex. De bewoners 
waren zo enthousiast dat het kunstwerk een permanent karak-
ter heeft gekregen.

dominique.panhuysen@online.nl 
www.dominiquepanhuysen.nl

Magic Music Quartet
De muzikale meiden van het Magic Music Quartet – Caya 
van Dalen, viool; Eline Mesdag, altviool; Paloma Steen; cello 
en Anna Reinhold, piano – hebben al heel wat optredens op 
hun naam staan. 

Het begon allemaal met de finaleplaats van het FluXus Jan 
Pasveer Concours in 2013. Met optredens in diverse kerken, 
voor de MuziekKamer, tijdens ‘Klassiek aan de Zaan’ en in 
het Midzomer Zaan Festival groeit het samenspel van de 
vier leden van het MMQ snel. De vier vriendinnen wordt 
steeds vaker gevraagd om op te treden.

Zaterdag 5 september 14.30 en 15.00 uur
magicmusicquartet@gmail.com

muzikale en literaire programma The Blossom Inside van Cul-
turale Zaandam. Op 5 september spelen zij parels van melodie-
meesters Mendelssohn (gondol-liederen) en Mozart. 

Zaterdag 5 september 15.30 uur
info@facettenvandekunst.nl 
www.facettenvandekunst.nl

Duitsland, Finland en Japan. Hij verzorgt sinds 1994 liedreci-
tals voor de vereniging Vrienden van het Lied. Matthijs woont 
tegenover het Zaaneiland aan de Prins Hendrikstraat. Als je 
heel goed luistert, hoor je hem thuis soms zingen.

Zondag 6 september 13.00 uur Sarema 16
Zondag 6 september 15.30 uur Mellum 32
info@facettenvandekunst.nl
www.facettenvandekunst.nl

Muziek op het Zaaneiland De vijfde editie van KunstEiland heeft meer huiskamerconcerten 
dan ooit. Het veelzijdige programma is samengesteld door altvioliste Julia Barnes, artistiek 
leider van ‘Facetten van de kunst’. Er zijn optredens van (zeer) jong talent – prijswinnende 
ensembles van het FluXus Jan Pasveer Concours 2015 – en professionele musici van hoge 
kwaliteit uit Zaandam en omgeving. Zo vertolken solisten Caroline Stam, sopraan en Matthijs 
Mesdag, bariton samen met Trio Serenade en violiste Carolien Heinen juwelen van klassieke 
melodiemeesters. Singer-songwriter en rising star Leonie Meijer en pianist Hajo Sanders slui-
ten de middagen. Rode draad in de programmering is het geluid van het water en de reis. Zo 
krijgt het publiek Gondol-liederen van Mendelssohn, de toonzetting Dover Beach van Barber 
en de Peer Gynt Suite uit het Hoge Noorden te horen. En speciaal voor KunstEiland 2015 com-
poneert eilandbewoner Tibbe Stel (11) samen met Hajo Sanders een nieuw stuk!

www.juliaviola.com // www.facettenvandekunst.nl Tekening: Inge Weeda

Foto: Dominique Panhuysen

Foto: Sijmen Hendriks
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Sarema 16 - Len en Nel de  Klerk

Hal woongebouw Sarema

Sarema 16 

Caroline Stam
Caroline Stam is een veelgevraagd soliste voor oratorium  
en cantate uitvoeringen. Zij trad op met dirigenten als Roy 
Goodman, Jan Willem de Vriend en Ton Koopman. 

Sinds 1994 verzorgt zij regelmatig recitalprogramma’s voor 
de vereniging ‘Vrienden van het Lied’. Samen met pianiste 
Elizabeth Ford (pianiste bij o.a. zangtrio Noblesse Oblige), Julia 
Barnes (altviool) en Mariette Gort (cello) zingt zij liederen van 

Nanny Roed Lauridse & Inge Weeda
Voor KunstEiland maken geluidskunstenaars Nanny Roed  
Lauridsen en Inge Weeda een klankinstallatie, geïnspireerd op  
de geschiedenis van het Zaaneiland, de straatnamen, het hout  
en het water. Hoe en wat blijft een verrassing. 

“Dagverse lokale vangst te bestellen per Db of Hz. 
Wij leveren onzichtbare velden in golflengtes verdeeld! 
Zoet én zoutwater is onze specialiteit.”

www.klankmaat.nl
Nanny: mail@klankmaat.nl 
Inge: iweeda@online.nl

Het Amelia Trio
Het Amelia Trio kreeg de 1ste prijs van het FluXus Jan Pasveer 
Concours in maart 2015. 

De bijzonder getalenteerde jongeren spelen samen sinds 
januari 2015 en worden nu al veel gevraagd om op te 
treden. Cecilia Boeren speelt viool, Alex Sao de cello, en 
Merel Zoutendijk de piano. Alex Sao ontdekte de cello pas 
twee jaar geleden in de lessen van Mariette Gort op de 
basisschool via het educatieproject Muziek maakt school. 
Het hoge niveau van de drie muzikale vrienden is in iedere 
toon te horen!

Zondag 6 september 14.00 en 14.30 uur
info@facettenvandekunst.nl
www.facettenvandekunst.nl

Leonie Meijer
Leonie Meijer (29) is één van de weinige zangeressen van 
Nederland die na de finale van The Voice of Holland, nu vier 
jaar geleden, met veel succes haar muzikale carrière heeft 
weten te handhaven. 

Leonie volgde volledig haar eigen koers en scoorde met haar 
albums ‘Los’ en ‘Luister Maar’ een Top 10-notering in de 
iTunes Top 100. Zelfgeschreven Nederlandstalige en Engels-
talige popnummers zijn haar handelsmerk. Afgelopen jaar 
was de aftrap van haar eerste theatertour ‘Luister Maar Live’. 
Vanaf eind september t/m januari 2016 komt er een tweede 
theatertour genaamd ‘Naked’. Leonie zingt in dit programma 
samen met haar vaste pianist Hajo Sanders. Hajo woont in 
Zaandam dichtbij het Eiland en is van oorsprong ook eiland-
bewoner; hij is geboren op het Waddeneiland Langeoog.

Zaterdag 5 september 15.30 en 16.30 uur
Zondag 6 september 15.30 en 16.30 uur
sanders63@zonnet.nl
www.leoniemeijer.com

Ria Steenaart
Ria Steenaart is autodidact. Zij deed ervaring op bij Jan Velthuis 
en Riny Bus van de Noordelijke aquarellisten. 

Zij werkt verder regelmatig in een werkatelier voor modelschil-
deren in Amsterdam en visualiseert opgedane impressies in 
acryl. 

r.j.steenaart@planet.nl

Barbara van Marle
Barbara van Marle is geboren en getogen in Zaandam. Het 
werk dat zij maakt heeft alles te maken met de beleving van het 
moment, inclusief alles wat we uit eerdere ervaringen met ons 
meedragen. 

Het NU bestaat niet zonder voorgeschiedenis, bewust of onbe-
wust. Het onbewust overdragen van ervaringen en emoties van 
de familieleden voor ons, is iets waar we allen mee te maken 
hebben. Een boeiende stelling die je bij het zien van de beelden 
en schilderijen misschien niet direct begrijpt maar zeker voelt. 
Veel van de schilderijen zijn ingetogen van kleur, het schept een 
sfeer die ruimte laat voor onze eigen persoonlijke gedachten.

barbaravanmarle@hotmail.com
www.barbaravanmarle.nl

Hal woongebouw Sarema

Wilma Caris
Silent heads. Dagelijks dringen gezichten uit de hele wereld zich 
aan ons op. De media bepalen de beeldinformatie die met veel 
geweld ons leven binnenstroomt. Wat doet dat met ons?

Het wereldnieuws is te voelen en te zien maar raakt ons niet 
echt aan. Wilma Caris vangt de woorden, debatten en de 
beelden van het harde nieuws in hoofden, weergegeven in de 
kwetsbare aquareltechniek. Elk hoofd heeft een eigen tijd en 
een eigen verhaal. Samen vormen ze een nieuw verhaal met  
een nieuwe inhoud. En wie zijn wij en wat doen wij? 
William Kentridge: “Iedere kunstenaar maakt gebruik van 
andermans pijn.”

wilmacaris@hotmail.com
www.wilmacaris.nl

Badhuisweg 144 - Gert Veldhuis en Gea de Wijn

Anholtpier 21 - Ralph Bleeker en Barbara van Marle

Schilder- en tekenkunst

Hugo Wolf en muziek van Bridge en Diepenbrock voor strijkers 
en piano. Zij woont aan de overkant van het water aan de 
Skagerrak.

Zaterdag 5 september, 13.00 en 14.00 uur
info@facettenvandekunst.nl
www.facettenvandekunst.nl

Foto: Inge Weeda
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11 Gaïd Ombre
Vrouwen zijn een hoofdthema van Gaïd Ombre. Gaïd toont o.a. werk uit de col-
lectie Between Art & Kitsch. Kenmerkend is het gebruik van licht en donker. 

Ombre heeft een snelle toets en daardoor een impressionistische manier van 
schilderen. Er is ook werk te zien uit de collectie Picture Perfect 2.0 waarin 
bekende Nederlandse powervrouwen zoals Isa Hoes, Sylvana Simons, Marion 
Pauw en Barbara Barend naakt zijn afgebeeld. Deze collectie wordt in januari 
2016 in Amsterdam geëxposeerd. 

design@gaidombre.nl 
www.gaidombre.nl

Henk Gijselman
Als jongen ging Henk Gijselman met zijn vader (ook makelaar 
taxateur in kunst, antiek en inboedelgoederen) mee naar ateliers 
van kunstenaars als de Amsterdamse Joffers en die van de Ber-
gense en Larense School. 

Jarenlang heeft hij over hun schouders en die van restaurateurs 
meegekeken en hun technieken in zich opgenomen. De afgelo-
pen twintig jaar heeft hij steeds meer tijd gevonden om zelf te 
schilderen. Hij laat zich daarbij vooral inspireren door de impres-
sionisten en werken uit het begin van de twintigste eeuw. Dat 
kunnen interieurs, landschappen of stillevens zijn. Hij schildert 
uitsluitend met olieverf, sinds een kleine twee jaar ook regelma-
tig in zijn atelier in Midden-Zweden.

henkgijselman@gmail.com

Zenon Emmanuel
De werken van Zenon Emmanuel (1973) dragen kenmerken van 
grafische kunst en magisch realisme.

Veel doeken vallen op door de bijzondere stijl en kleurgebruik 
van de kunstenaar. 

info@zenon-art.com
www.zenon-art.com

Falster 24 - Christine van der Heijden

Bornholmpier 9 - Marieke Chris Lelieveld

Inez Melessen
Het artistiek onderzoek van Inez Melessen bracht haar bij  
‘de roos’, vooral de takken met doorns. Het bewust snoeien  
van takken leverde mooie grafische, abstracte vormen op. 

In het voorjaar, nog zonder blad, heeft zij veel soorten rozen-
takken en -takjes gesnoeid. Zo kreeg Inez steeds meer oog voor 
detail; de kleur en structuur van het hout, de verschillende 
doorns. Die vormen heeft zij gereproduceerd via de drukpers in 
allerlei materialen, zelfs in klei. Na inkleuren met diverse kleur-
stoffen heeft ze verschillende series gemaakt.

inezmelessen@hetnet.nl

Stella Burggraaf
Stella Burggraaf studeerde in 2003 af aan de Ruudt Wackers  
Academie in Amsterdam, richting tekenen en schilderen. Sinds-
dien werkt zij vanuit haar atelier in Westknollendam. Het land-
schap is een belangrijk thema in haar werk. 

De olieverfschilderijen zijn geen registratie van de werkelijkheid, 
maar geven een impressie. Niet-bestaande landschappen, die je 
in Nederland overal kunt tegenkomen. Uitgangspunt daarbij is 
de horizon, waaromheen zij haar eigen beeld creëert; ruimtelijk 
en simpel. Zoekend naar de sfeer van drassige landjes, spiege-
lend water en Hollandse luchten.

Stella.burggraaf@gmail.com
www.stellaburggraaf.nl

Falster 28 - Josje Jongenelis en Rob Vreeken

Falster 106 - Robert Leferink en Mieke Kröner

Falster 26 - G. Wong Swie Sang12

Marcel Straver
Marcel Straver schildert graag zijn eigen gekleurde wereld, zijn 
eigen interpretatie van wat hij waarneemt. Soms blijft hij wat 
dichter bij de werkelijkheid en soms abstraheert hij meer. 

De onderwerpen blijven vaak herkenbaar en zijn altijd met liefde 
voor detail en structuur uitgewerkt. Marcel werkt autonoom én 
in opdracht, op doek, maar ook op muur of... 
Neem een kijkje in zijn ‘gekleurde wereld’.

info@marcelstraver.nl 
www.marcelstraver.nl

Falster 84 - Dick Amesz en Els de Rooij
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Art DDW
Art DDW staat voor Art Duo De Wijn. Twee zussen die samen 
werken als beeldend kunstenaar. Creativiteit en liefde voor de 
kunst en natuur hebben zij van huis uit meegekregen. 

Zij werken met verschillende materialen o.a. klei, verf, glas en 
steen, zowel figuratief als meer abstract. 
Voor Art DDW is niet alleen het kunstzinnige maar ook het 
decoratieve aspect van belang. Inspiratie vinden zij vooral in de 
natuur, reizen naar verre landen en andere culturen. Dierenthe-
ma’s zijn in vele variaties terug te vinden in het werk van beiden. 

geadewijn@hotmail.nl 
irene.vanbienema@gmail.com

Marjoke Staal 
Licht is de verbindende factor in het diverse werk van Marjoke Staal. 

Ruimtelijke vormen van houtskool, drukwerk met sjablonen en 
stempels, doeken in aquarelverf, eitempera of olieverf, korte 
film loops, installaties. Inez Melessen en Marjoke Staal hebben 
beide gewerkt in de drukwerkplaats van Druk op de Gracht 
(2009- 2011) Gedempte Gracht, Zaandam.

marjokestaal@hotmail.com

Badhuisweg 144 - Gert Veldhuis en Gea de Wijn

Falster 28 - Josje Jongenelis en Rob Vreeken

Beeldhouwkunst / keramiek / objecten

Janny Hall-Klut
Janny is zich voor het beeldhouwen gaan interesseren via haar 
broer die aan houtbewerking deed. Zij heeft zich geschoold door 
een cursus beeldenmaken van klei bij FluXus. 

Na een korte cursus keramiek is Janny overgestapt naar beeld-
houwen in steen. Het ontdekken van de verschillende soorten 
steen -zacht , hard en de diversiteit aan kleuren- blijven haar 
boeien en inspireren om mooie beelden te maken.

j.hallklut@chello.nl

Karin van Ommeren
Karin van Ommeren is bekend door haar beeldhouwwerken in 
steen. Haar sculpturen refereren aan geometrische vormen, maar 
krijgen door hun bewerking een poëtische uitstraling. 

Een mengeling van elegantie en ruwe schoonheid is vorm- 
gegeven in een materiaal dat ons vertelt over de eeuwigheid,  
de oorsprong en over onszelf. Haar werk is te zien in verschil-
lende landen en werd o.a. in 2013 bekroond met de Chinese ‘Liu 
Kaiqu Excellence Award’.

karinvanommeren@gmail.com
www.karinvanommeren.com

Wangerooge 2 - Gerie Spijkerman

Anholtpier 9 - Marlies Romeijnders en Anton Faas

Margriet van Engelen
Uiterst fragiele objecten en reliëfs maakt Margriet van Engelen. 
Ze lijken op een teer weefsel van draden, waaruit langzaam een 
voorstelling opdoemt. 

De werken zijn geïnspireerd op “Panta Rhei” een uitspraak van 
Heraclitus (zesde eeuw voor Christus). Dat betekent dat alles 
door de eeuwen heen aan een proces van beweging en verande-
ring onderhevig is. Bijvoorbeeld de seizoenen in de natuur en de 
mens in verschillende leeftijdsfasen. Tijdens dit proces worden 
kwetsbaarheid en kracht zichtbaar. In haar werk transformeert 
ze ragfijn metaalgaas tot raam, mens, bloem, plant of stromend 
water, dat vallend of opstuwend verbindingen aangaat.

margrietvanengelen@planet.nl
www.margrietvanengelen.nl

Marieke Vergouw
Als dochter uit een creatieve familie had Marieke Vergouw al 
vroeg artistieke en creatieve aspiraties. Na wat omzwervingen 
in de wereld van de beeldende kunst komt ze in aanraking met 
keramiek. 

Al 16 jaar lang werkt ze met veel passie en plezier aan kerami-
sche objecten. Geïnspireerd door de vele reizen laat haar werk 
vooral Aziatische kenmerken zien in vormgeving en kleurkeuze.

info@urn-atelier.nl
www.urn-atelier.nl

Saltholm 16 - Marjolijn Schouten en Bert Schumacher
Badhuisweg 1 - De Yogapoort
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Edelsmeedwerk / sieraden

Bert Neelen
Bert Neelen maakt sculpturen van voornamelijk Larikstakken. Het 
beeld ontstaat al werkend. Hij bewerkt de takken, voegt takjes 
of andere elementen toe, totdat er een beeld ontstaat dat hem 
bevalt: krachtig, mooi en vol van herinneringen. 

Als het goed is, dan wordt het beeld in brons gegoten. En als het 
beeld niet bevalt, dan volgt vernietiging, waaruit soms weer 
een nieuw beeld voortkomt. Het is een lang en traag proces, en 
gelukkig gaat het altijd maar door.

bneelen@hetnet.nl
www.bertneelen.nl

Amrum 40 - Anna Karina van Denderen en Hans van Deelen

Marieke Geerlings
mijn wereld zit in mijn hoofd, afgeplakt en afgeschermd
via mijn handen forceert die zich een weg naar buiten
voorstellingen en emoties vechten met elkaar om gezien te worden 
de tijd dringt en dwingt me om alles een plaats te geven 
mijn woordenschat is ontoereikend om over te brengen wat ik voel,
mijn verhaal wordt verteld met gebaren.

marieke.geerlings@planet.nl
www.mariekegeerlings.nl

Amrum 68 – Louis Groen

Sasha Ofman
Al op jonge leeftijd wist Sacha dat ze edelsmid / sieraadontwerp-
ster wilde worden. Ze won de eerste prijs voor haar eindexamen-
werkstuk aan de opleiding goud- en zilversmeden in Amsterdam. 
Sinds 1999 is ze gepassioneerd aan het edelsmeden en in 2002 
heeft ze zich gevestigd in de Zaanstreek.

Sacha werkt momenteel volop aan haar ‘Organics’-collectie, crea-
tuurtjes van zilver, met kleine details van geelgoud, waar ieder-
een weer iets anders in ziet. Deze collectie is geïnspireerd door de 
vloeiende vormen die te vinden zijn in de natuur, van de diepzee 
tot de kleinste zaadjes: De sieraden zijn vooral van dun plaatma-
teriaal gemaakt en door middel van de traditionele ciseleer-tech-
niek met hamer en pons ‘gekneed’ tot hun uiteindelijke vorm. 

info@studioso.nl 
www.sachaofman.nl

Marc Lange
Edelsmidjuwelier Marc Lange werkt samen met zijn team aan een 
eigentijdse collectie sieraden en horloges. Zijn stijl is puur en origi-
neel. Hij mixt luxe en vrouwelijkheid met een vleugje brutaliteit. 

Traditionele edelmetalen als goud, platina en zilver maakt Marc 
modieus door ze te combineren met bijvoorbeeld titanium en 
zirkonium. Dat resulteert in herkenbare ontwerpen die in eigen 
atelier worden gemaakt. Marc verzorgt ook werk in opdracht en 
hij repareert, restaureert of verandert bestaande creaties.Met 
de ring ‘Silhouette Fireworks’ won Marc de eerste prijs Neder-
landse OntwerpWedstrijd 2015, thema ‘Erfstuk van de toekomst, 
een sieraad voor prinses Amalia’.

info@marclange.nl 
www.marclange.nl

Anholtpier 21 - Ralph Bleeker en Barbara van Marle

Gerie Spijkerman
Gerie Spijkerman is 10 jaar geleden begonnen met een cursus 
edelsmeden bij Ingrid de Marie, edelsmid te Zaandam. Ingrid vond 
haar ontwerpen mooi en kunstzinnig.

Het edelsmeden heeft Gerie zo gegrepen dat ze thuis een atelier 
heeft ingericht. Vervolgens heeft ze bij Marcel van Kan, docent 
kunstacademie Maastricht lessen gevolgd. Gerie vindt het erg 
leuk om nu haar werken tentoon te stellen voor het KunstEiland. 
Zij nodigt iedereen uit om bij haar langs te komen.

Gerie@bijouxnder.nl 
www.bijouxnder.nl

Wangerooge 2 - Gerie Spijkerman

Anholtpier 9 - Marlies Romeijnders en Anton Faas
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Vormgeving / design & fotografie

Daniëlle van der Erve
Fotografe Daniëlle van der Erve is gefascineerd door water. Het 
spel van kleur, vorm en beweging zet aan tot het creëren van een 
steeds weer nieuwe werkelijkheid.

Door de vluchtigheid van de materie houdt deze echter onmid-
dellijk weer op te bestaan. Dat maakt water interessant en 
uitdagend om op de juiste momenten unieke beelden vast te 
leggen. Haar drijfveer is om te laten zien dat ‘het gewone’  
verrassend en mooi kan zijn. De foto’s zijn onbewerkt, het is  
zo als het is.

d.water@versatel.nl
www.d-water.nl

Gotlandpier 5 - Fons en Mieke wegman

Sylvia Monique
Sylvia Monique maakt composities van Tiffany glas, spiegelglas 
en 24 karaat goud of wit goud elementen. 

Haar werk heeft op de PAN 2014 gehangen en staat regelmatig 
in gerenommeerde interieurbladen zoals MTC en Vila d’Arte.

sylke@dds.nl
www.sylviamonique.nl

Linda van Dam
Het werk van Linda van Dam kenmerkt zich door kleur, transparantie, licht en flexibiliteit, 
waarbij het gebruik van textiel een grote rol speelt. 

Zij laat kleuren mengen door gebruik te maken van meerdere lagen zeer dunne, liefst 
doorschijnende stof, meestal zijde, die vaak vrij in de ruimte hangen of in een frame 
zijn opgespannen. Er ontstaan steeds weer nieuwe kleurmengingen beïnvloed door 
lichtval, beweging en ruimte. In sommige werken worden via een vilttechniek vezels 
toegevoegd, die een samenspel aangaan met de transparante stoffen. Naast het vrije 
hangende werk maakt Linda van Dam onder andere ook kleurrijke sjaals, broches en 
hoofddraagsels. 

atelier@lindavandam.nl
www.lindavandam.nl

Saltholm 7 - Erwin en Marian van der Steen

Hal Woongebouw Sarema

Kay Kesting
Speciaal voor KunstEiland heeft Kay Kesting een nieuwe lijn 
tassen ontworpen die wederom vervaardigd zijn uit bijzondere 
soorten leer in combinatie met vilt en zijde.

Deze lijn tassen wordt niet productiegericht ontworpen, maar 
als ambachtelijk vervaardigde unica waarbij productietijd 
geen rol speelt. Waar Kay normaal het ontwerp zou aanpas-
sen om de productie te vereenvoudigen, gaat de keuze nu naar 
een ambachtelijke oplossing om het originele idee te kunnen 
verwezenlijken. 

Info@kaykesting.nl
www.kaykesting.nl

Anholtpier 9 - Marlies Romeijnders en Anton Faas

Milou Parthesius
Vormgever Milou Parthesius grootste interesse ligt in de wissel-
werking tussen object en gebruiker. De objecten maken iets los bij 
de gebruiker, lokken iets uit en wekken nieuwsgierigheid. 

Zij probeert mensen te stimuleren om op onderzoek uit te gaan 
en om een eigen invulling te geven aan de objecten. Zowel voor 
haar toegepaste objecten als voor haar vrijere werk geldt dat ze 
de schoonheid van eenvoud en helderheid graag naar voren laat 
komen.

info@milouparthesius.nl
www.milouparthesius.nl

Gotlandpier 5 - Fons en Mieke Wegman

Guaita Schoorl bv
Handelaren in machines

en machine onderdelen

Kagerweg 5c
1566 Assendelft

Nederland

www.g-s.nl
Tel: 075 687 88 64
Fax: 075 687 88 65
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Astrid Echteld

h.beermann@maatschaponderwijs.nl 
www.maatschaponderwijs.nl

Hank Beermann

Mensen maken het verschil 
ú maakt het verschil

Leidinggeven in context

Communicatie in teams

Samenwerken met ouders

1_4_stC5_fc_a.indd   1 28-02-13   09:30

www.lustigvoetverzorging.nl

Marja Lustig      Medisch pedicure
Mellum 66  Zaandam - 06 51693502 
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