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Wil je meer weten over KunstPost? 

www.kunstpost.nl 

KunstPost is er trots op je voor de vierde keer 

uit te  nodigen voor onze open  atelierroute.  

Op deze dag presenteren we onze kunstenaars. 

Er sluiten tevens enkele  bevriende  kunstenaars 

aan. De kunstenaars maken zeer uit een lopend 

werk in diverse disciplines,  maten,  stijlen en 

 technieken.  Natuurlijk is  alles te koop tenzij  

het  anders is aangegeven.  

Vraag eens naar de cursussen en workshops  

die de  diverse kunstenaars aanbieden.  

Deze zijn  verrassend en  inspirerend! 

Hubertine Langemeijer
Directeur  KunstPost



KunstPost is in 2008 opgericht om kleur aan stadsdeel Haagse Hout 
te geven met kunst en leefbaarheid als basis. Doel is om kunst in en 
uit Haagse Hout zichtbaar te maken en een eigen plek te bieden. We 
hebben een eigen pand aan het  Tarwekamp 3 en aan de Van Heutsz
straat 12. Alle ateliers in deze twee panden zijn op deze dag geopend. 
Daarnaast heeft het Diamant  Theater haar deuren geopend omdat zij 
als Cultuur Anker in Haagse Hout vooral podiumkunst een podium 
bieden. Heb je een idee waar je een professioneel podium voor nodig 
hebt? Neem dan contact met ze op. 

De opzet van de route is dit jaar anders. We hebben geprobeerd om 
het mogelijk te maken om alle kunstenaars op deze dag te kunnen 

bezoeken. Om dit mogelijk te maken zijn er drie clusters ge
vormd waar alle kunstenaars te zien zijn. Per cluster ontdek 

je nieuwe dingen, doe je inspiratie op, word je geraakt en 
word je aangezet om zelf na te denken. 

Dit jaar zijn er ook weer workshops, lezingen 
en meer. Lees het boekje goed door voor het 
 programma. 

Ons pand aan het Haverkamp 250 is helaas ge
sloten. Gelukkig hebben een aantal kunstenaars, die 

eerst daar hun atelier hadden, een plekje in één van 
onze andere panden gevonden. Kom je hen in hun nieuwe 

atelier bezoeken? 

Ben je al geweest in het atelier van Peter George  d’Angelino Tap? 
Hij maakt draagbare beelden waarbij de zelf gemaakte stoffen alleen 
al tot verbazing leiden (zie pag. 20)

Speel je gitaar? Kom dan eens kijken bij Valkyrie Guitars. Zij  bouwen 
custom made elektrische gitaren die op verzoek tot  bespeelbare kunst
objecten worden bespoten (zie pag. 43). Ken je Vilt aan Zee al en Vrolijk 
Werk? Twee organisaties waarbij Vilt centraal staat met een eigen ver
haal (zie pag. 26 & 29).

Trek in een hapje gekregen? Op elke lokatie staat een (h)eerlijke 
 specialiteit met een bijzonder verhaal (pag. 4647). Kom vooral proeven!  

Voor nu: stel je eigen route samen, geniet van deze dag en laat je inspireren! 

VOORWOORD
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Op 28 september start in PuntZuid een nieuwe 
 cursus van 8 lessen met als onderwerp: ‘De Vele 
 Gezichten van het Expressionisme’. Dit is het 
 moment om te kijken of u hier tijd voor vrij gaat 
maken. 

Lilian Boes geeft een korte introductie zodat je weet 
wat je kan verwachten in deze cursus. Kom je ook?

LOKATIE:  

PuntZuid

Vergaderzaal parterre

Van Heutszstraat 12

Den Haag

AANVANG: 

14.00 uur, duur: ca 45 min

TOEGANG: Gratis 

KUNSTLEZING

 De 3 m’s van de kunstenaar;  
model, muze, mina(a)r(es)

door Lilian Boes, kunsthistorica

Schilderen voor alle leeftijden? Dat kan met 
 persoonlijk begeleiding van de prijswinnares Roza 
Bahrami. In 2003 won zij de Allianz Nederland 
Grafiekprijs.  

Onder haar persoonlijke begeleiding kan je de 
mooiste werken zelf maken.

WORKSHOP

Schilderen met acryl

door Roza Bahrami

LOKATIE:

Diamant Theater

Diamanthorst 183

Den Haag

TOEGANG: 

¤ 7,- per persoon

AANVANG: doorlopend

ACTIVITEITEN

Gedurende de Open atelierroute zijn 

er diverse lezingen en workshops te 

volgen. Hieronder lees je wat en waar 
deze te volgen zijn.  
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LEZING

Filosofisch luisteren

door Lodewijk Muns, musicoloog

Mensen maken al zo’n 40.000 jaar muziek. Al lang 
voor ze begonnen de grond te bewerken en gewassen 
te planten was er zoiets wonderlijk ongrijpbaars als 
klanken die je in beweging brengen, die je ontroeren 
en inspireren.

Cultuur verandert snel, maar de menselijke hersenen 
zijn sinds het stenen tijdperk niet veel veranderd. 
Met diezelfde hersenen besturen we nu een auto, kij
ken TV, luisteren naar rock of Mozart. Hoe is de mu
ziek in de loop van de tijd veranderd? Missen we iets 
wanneer we naar Mozart luisteren met oren van nu? 
En waarom luisteren we eigenlijk?

Geen vragen die zich lenen voor een simpel antwoord: 
“zo zit dat”. Maar zulke vragen kunnen ons op het 
spoor van zetten van fascinerende inzichten in wat 
mensen onderscheidt van andere dieren, wat mensen 
en culturen gemeen hebben, en hoe ze verschillen. 

LOKATIE: 

PuntZuid

Vergaderzaal parterre

Van Heutszstraat 12 

Den Haag

AANVANG: 

15:30 uur, duur: ca 45 min 

TOEGANG: Gratis

MEER INFORMATIE: 

www.filosofischluisteren. 

wordpress.com

PERFORMANCE   
Verbinding

door Olga Grigorjeva

LOKATIE: 

Diamant Theater 

Diamanthorst 183

Den Haag

AANVANG: 

13:00 uur + 15:00 uur

TOEGANG: Gratis

Met het lichaam verhuisde ook de psyche waaruit de 
rode draden op kunnen duiken die de verbinding nog 
steeds kunnen maken naar het persoonlijk verleden 
en de verloren werelden…je kunt deze verbinding 
weer verbreken: het gaat om iets los kunnen laten.
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Andrzej Wawrzyniak

Ingrid van der Voort – Scheerman

Frank Durand

Barbara Gelcich

Hendrik van Leeuwen

Gina Hartmann

Ward Oranje

Hubertine Langemeijer

Babs Heutink – van Leeuwen

Renée van Rongen 

Lysette van Roemburg

Atelier Willt, Will Snijders-Twilt

Atelier RoCo, Ronald Coffie

Lisa Di Campli

Marja Demenint

Jos van den Heuvel

Peter George d’Angelino Tap

Ka van Haasteren

Etienne Berenos

Jacqueline Louz

Hans Kramers

Haagse Modelbouw Club

Maria Starke – Milkó

Theo Damsteegt 
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Ik bedien mij in mijn schilderijen 
van een metafoor. Verwantschap met 
de sfeer van de wondere wereld van 
 Alice in Wonderland. De zich aan
dienende  associaties met de zicht bare 
 werkelijkheid inspireren mij. Mijn 
 visie op de wereld vertaal ik in kleur.  
Fantasie gebruik ik als orde in de 
 com positie in het schilderij.

HerinneringsKunst biedt een 
handvat bij alle belangrijke 
 momenten in een mensenle
ven. Dan kan een ‘persoonlijk 
symbool’ een bijdrage leveren. 
 ‘Dansen in de regen.....’ vervaar
dig ik naar aanleiding van uw 

verhaal, een persoonlijk object of fotolevensboek. 
Schenk tijdig aandacht aan je relaties en herinnerin
gen. Meer  weten? Kom kijken!

Ingrid van der Voort – Scheerman

HERINNERINGSKUNST

Tuingang Tarwekamp
T 06 4050 4179 
www.hetnieuwehuishouden.com

Andrzej Wawrzyniak
SCHILDERKUNST

Ontvangsthal 
T 06 5088 5770 
www.andrzej-wawrzyniak.com
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Frank Durand
SCULPTUREN

Tuin(gang) Tarwekamp
T 06 5265 1530 
www.debeeldhouwwerkplaats.nl

Beeldhouwen in steen is een uitdaging 
om dat te maken wat er inzit. Veelal 
 abstract met vrouwelijke vormen komt 
er uit mijn handen.

Dit doe ik in mijn atelier De Beeld
houwwerkplaats in park Oosterbeek 
op nummer 3. Hier bied ik ook werk
plekken aan om te kunnen beeldhou
wen met of zonder begeleiding. 

Barbara Gelcich is in Italië geboren en leer
de het vak van haar vader, de kunstschilder 
 Guido Gelcich. Ook in Nederland heeft zij 
aansprekende exposities, zoals in het Paleis 
van Justitie. Naast het schilderen op doek, 
decoreert Barbara natuurmaterialen (zoals 
steen en hout) en gebruiksvoorwerpen (meu
bels). Ook die vind je dit jaar in haar atelier. 
Je bent van harte welkom!

TITEL: ONSCHULD

Barbara Gelcich
SCHILDERKUNST

Atelier 1
T 06 2297 4358
www.barbaragelcich.com
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Het afgelopen jaar heb ik me 
geconcentreerd op kleur en materie. 
Schilders die ik bewonder, zoals Paul Klee 
en Mark Rothko, waren een stimulans 
om dieper door te dringen in de subtiliteit 
van verf. Hoeveel mengkleuren krijg je 
met minimale middelen? Hoe kun je 
puzzelen met kantenklare vormen? 
Door mijn eclectische smaak verzeil ik 
regelmatig in een spannend experiment.

Mijn start in de grafiek is nog 
voelbaar in de dingen die ik 
doe. Ik werk graag in series, 

laagoplaag, met repeterende handelingen en motieven. Vaak begin 
ik met een ordelijke monoprint, maar het resultaat kan behoorlijk los
gezongen zijn. Gaandeweg stelt het beeld zijn eigen onderwerp, zijn 
eigen techniek en zijn eigen grenzen vast. Met verbazing zie ik hoe het 
spel zich ontwikkelt. Ik geef ook les, meer weten? Kom langs. 

Hendrik van Leeuwen
SCHILDERKUNST

Atelier 2
T 06 2447 8223  
www.flickr.com/photos/hndrk

TITEL: BURGUNDY

TITEL: BONES

Gina Hartmann
SCHILDERKUNST

Atelier 2 
T 06 4088 5796
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Ik ga uit van een duidelijk idee, maar dat maakt het werkproces niet voorspelbaar. 
Al doende krijgt het schilderij vorm. Ik ga uit van de realiteit, dus zijn mijn 
portretten vertalingen van bestaande personen. Ook mijn landschappen wortelen 
in de concrete wereld. Soms daagt een idee me uit tot een abstract spel met verf.

In de keuze van haar onder
werpen zoekt Hubertine 
naar het bijzondere, het 
mooie en het afwijkende. 
Haar oog valt erop en dit 
legt ze vast, geholpen door 
het toeval van het moment. 
Haar werk zijn verstilde 
herinneringen waar je naar 
kan blijven kijken. 

TITEL: BRUG TE VER

TECHNIEK: FOTOGRAFIE

TITEL: GUITARRO

Hubertine Langemeijer
FOTOGRAFIE

Atelier 3 
T 06 4475 8897 
www.kunstpost.nl/kunstenaar/hubertine-langemeijer

Ward Oranje
SCHILDERKUNST 

EN MUZIEK

Atelier 2       
www.wardoranje.nl

http://www.wardoranje.nl


Babs experimenteert met het 
toepassen van diverse materi
alen, vooral op doek, waardoor 
boeiende structuren ontstaan. 
Haar schilderijen zijn abstract, 
maar bevatten ook figuratieve 
elementen. Vooral landschap
pen vormen een belangrijk 
 thema in haar werk. Haar kleu
renpalet bestaat naast zwart
wit en grijzen, uit sprekende 
kleuren zoals warme gelen en 
frisse blauwen.

Waar ik in mijn studietijd ge
fascineerd was door het uitbeel
den van mensen onder lappen, 
heb ik na veel studies mijn mo
dellen bevrijd tot mensen die 
leven, kijken, voelen en kleur 
hebben. Naast mensen schilder 
ik natuur abstracties waarbij ik 
vooral het spanningsveld opzoek 
tussen toeval en opzet. Voorkeu
ren: olieverf en aquarel, in com
binatie met andere materialen.

Renée van Rongen 
SCHILDERKUNST EN TEXTIELKUNST

Atelier 4 
T 06 1368 8267 
www.reneevanrongen.nl

TITEL: ROCKS AND ROSES

Babs Heutink –  
van Leeuwen
SCHILDERKUNST

Atelier 4 
T 06 3079 9474  
www.babsheutink.nl
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Lysette van Roemburg
DIVERSE TECHNIEKEN

Atelier 5 
T 06  2460 6648 
www.lvanroemburg.com

In haar ruimtelijk werk maakt ze gebruik 
van diverse materialen, waaronder; kera
miek, hout, steen en brons die ze tot één 
geheel vormt. Haar veelzijdigheid in ma
teriaalkeuze is een doel om tot een beeld 
te komen dat beeldende kwaliteiten bezit. 
Haar werk is erotisch, sensueel en ondeu
gend. Het prikkelt onze verbeelding en laat 
ons nadenken over onze eigen fantasieën. 

Will werkt met meerdere materialen en 
technieken, waaronder de eeuwenoude techniek 
Haken. Zij maakt objecten geïnspireerd op de 
natuur. Ook haar verzameling tasjes heeft haar  
geïnspireerd.  Haar unieke sieraden zijn gemaakt 
van fragiel haakwerk waarin zij zoetwaterparels 
verwerkt, (half) edelstenen en ook edelsmeedwerk. 

Atelier Willt, Will Snijders-Twilt
SIERADEN, SJAALS EN SCHILDERKUNST

Atelier 5 
T 06 2359 5865
www.atelierwillt.nl 
willsnijders-twilt.kunstinzicht.nl
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Met zijn abstracte composities probeert 
hij de kleurrijke band van het materi
aal onderling in evenwicht te laten zijn. 
Daarnaast geeft zijn werk het gevoel 
van warmte en vrijheid. Zijn eigen ba
sis op Curaçao aangevuld met de erva
ringen in Nederland maken zijn werk 
een boeiende mix van culturen. 

Brandschilderen – beelden op glas creë
ren, die worden gebrand in een oven.
Glasinlood – ontwerp en constructie, 
hedendaags of traditioneel. 
Fusing – glas samensmelten. 
Slumpen – glas enigszins smelten in de 
vorm van een mal. 
Appliqué – glas lijmen. 
Deze technieken zijn mooi op zichzelf, 
en kunnen ook worden gecombineerd 
om een onbeperkte mogelijkheid van 
glaskunstuitdrukkingen te verkrijgen.

Lisa Di Campli 
GLASKUNST

Atelier 7 
T 06 2875 5901 
www.dicampliglas.com

TITEL: NEPTUNES

TECHNIEK: GLAS IN LOOD

ZICHT OP HET ATELIER

Atelier RoCo, Ronald Coffie
SCHILDERKUNST

Atelier 6 
T 06 8175 4724  
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Marja Demenint
WASTEKENINGEN 

Atelier 10 
T 06 4159 0686 
www.kunstpost.nl/ 
inzicht-biedt-uitzicht

Van denken naar voelen
Je emotioneel uiten is ook 
een kunst! Soms door middel 
van verf, andere keren met 
oliepastelkrijt, meestal spelend 
met bijenwas en een speciaal 
hiervoor ontwikkelde strijkbout. 
Dát is waar Marja Demenint 
mee bezig is in haar atelier. 

Het onderwerp van mijn 
schilderijen wordt gevormd 
door een combinatie van 
werkelijkheid en fictie. Het 
zijn landschappen in olie
verf die niet naar de waarne
ming zijn geschilderd, maar 
ontstaan uit verbeelding. 
Deze fictieve landschappen 
zijn een weergave van een 
denkbeeldige zoektocht naar 
onbekende sferen en onver
wachte mogelijkheden.

TITEL: EEN MYSTERIEUZE VONDST

TECHNIEK:OLIEVERF OP DOEK

TITEL: BERGENDAL

TECHNIEK: WASTEKENING

Jos van den Heuvel
SCHILDERKUNST

Atelier 10 
www.josvandenheuvel.com
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De ontwerpen van Peter George zijn afgeleid 
van zijn fascinatie voor nietwesterse patronen 
die hij geraffineerd weet om te zetten in een 
westers silhouet. Hij streeft ernaar als kunste
naar zijn persoonlijke ontwerptaal te creëren. 
Zijn werk tracht trend en tijd te overstijgen.  
‘Ik tracht een tijdloos beeld te creëren’.

In haar schilderijen en collages creëert Ka van 
Haasteren een utopisch ogende wereld zon
der asfalt en beton. Haar werk heeft vaak een 
 bizarre, vrolijke of lieflijke kant maar onder de 
oppervlakte lijkt soms iets duisters en myste
rieus schuil te gaan.
Elke atelierbezoeker heeft de kans om een 
 gratis workshop te winnen.

Ka van Haasteren
SCHILDERKUNST EN COLLAGES

Atelier 13 
T 06 2217 1353 
www.kavanhaasteren.blogspot.nl

TITEL: IT CAM FROM THE SEA

TECHNIEK: MIXED MEDIA

TITEL: WALTZ DARLING

FOTOGRAFIE: ERIK HUP

Peter George d’Angelino Tap
DRAAGBARE BEELDEN

Atelier 12
www.petergeorgedangelinotap.com
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Etienne Berenos
SCHILDERKUNST

Atelier 14 
T 06 3118 9847
www.etienneberenos.com

Zijn werk bestaat uit reeksen met een
zelfde thema of uitgangspunt. Het wer
ken in reeksen biedt de mogelijkheid om 
een onderwerp uit te diepen, te herha
len en te vervolgen. De schilderijen zijn 
rusteloos en geconcentreerd tegelijk, 
rusteloos in het onderzoeken van moge
lijkheden en geconcentreerd in de aan
dachtige precisie waarmee de compositie 
in  balans is gebracht.

Haar nieuwste passie is werken 
in steen. Ze is verrast dat een 
ruwe steen verandert in een 
 gepolijst beeld. Ze maakt objec
ten van keramiek, hout, brons, 
steen en papiermaché. De 
 natuur is de rode draad in haar 
werk. De vrouw staat centraal 
in haar werk, in al haar kracht, 
kwetsbaarheid, vrolijkheid en 
sensualiteit. 

Jacqueline Louz
DIVERSE TECHNIEKEN

Atelier 15 
T 06 1662 4105
www.kunstpost.nl/jacqueline-louz
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Hans Kramers
SCHILDERKUNST

Atelier 16 
T 06 4678 4699 
www.facebook.com/hans.kramers.5

Haagse Modelbouw Club
MODELSPOORVERENIGING

Souterrain, atelier 1 
T 06 2707 5082
www.haagsemodelbouwclub.nl

De Haagse Modelbouw Club is een vereni
ging voor modelspoor hobbyisten waar ie
dereen zich thuis voelt. De diversiteit aan 
activiteiten garandeert ‘voor elk wat wils’. 
HMC is een actieve club waar hard gewerkt 
wordt aan de verschillende  modules. 
Den Haag (met name  Mariahoeve) staat 
 centraal. Herkenbaar voor elke Hagenaar. 

Opvallend aan het werk van Hans 
Kramers is zijn kleur gebruik. 
Verzadigde maar  heldere tonen 
geven zijn werk een  vrolijke uit
straling. Voordat hij zich wijdde 
aan de  schilderkunst,  werkte hij 
jaren als  grafisch ontwerper. 
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Theo Damsteegt 
FOTOGRAFIE EN GRAFIEK

Souterrain, atelier 4 
T 06 3606 8509
www.theodamsteegt.com

Hij wordt in zowel zijn fotografie als 
grafiek geïnspireerd door geometri
sche vormen enerzijds, en subjectieve 
weergave van de objectieve buitenwe
reld anderzijds. In zijn nieuwe atelier 
in het souterrain van Tarwekamp 3 
laat hij zijn grafisch werk zien, waar
onder twee soorten van de zg. “schuif
druk” (een vorm van hoogdruk).

Maria ‘tekent’ en ‘schildert’ met licht 
via haar camera, wat een verrassend 
spel van lijnen, kleuren, lichtinval en 
compositie oplevert. Maria laat de kij
ker de volle vrijheid haar werk op een 
eigen manier te interpreteren, maar 
zonder dat deze haar boodschap uit 
het oog verliest: de alom aanwezige 
schoonheid. 

Maria Starke – Milkó
FOTOGRAFIE

Souterrain, atelier 3 
T 06 2124 0579 
www.kunstpost.nl/maria-starke-milko

TECHNIEK: SCHUIFDRUK
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Vilt aan Zee

Irene van der Does

Ton Gelauff

Daniëlla van Bergen 

Daniëlle Davidson

Danielle Lopes Cardozo

Ilona Voskamp

Vrolijk Werk

Ricardo Catalan

Hans Spinnler

De witte kamer

Meriam Windmeijer

Valentina Minciel-Mouton

Ludmila M.-Godot

Anne-Marie Jansen

Maria Gruppelaar

Annelies Koeleman

Eveline van de Putte

Haydi Cameron
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Irene van der Does
GLASKUNST

Atelier G03
T 06 3922 9814 
www.vetrocolorito.com 
www.glasacademie.nl

Vilt aan Zee
LICHTOBJECTEN EN AKOESTISCHE PANELEN

Atelier G01
T 06 1887 5184 
www.viltaanzee.nl

TITEL: TUINFLUITERS

TECHNIEK: GLAS

Irene werkt sinds 1999 met glas. 
Zij versmelt glas tot objecten voor 
binnen en buiten. Het werk heeft 
een opgewekt karakter en wordt 
gekenmerkt door evenwicht. 
 Irene exposeert regelmatig, werkt in opdracht en 
geeft cursussen en workshops. Deze lessen zijn 
ook voor aankomend kunstenaars. 

Vilt aan Zee maakt vilten lampen. Van 
klein tot groot, met een kleur of puur 
 naturel wit. Net een hemellichaam of 
toch een cocon? Ook maken we geluid
dempende wandbekleding. Laag op laag, 
kleur op kleur. Kom kijken!

http://www.vetrocolorito.com
http://www.glasacademie.nl
http://www.viltaanzee.nl
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Daniëlla van Bergen
FOTOGRAFIE

Atelier 1.00
T 06 2688 5408 
www.dvbfoto.nl

Ton Gelauff
VORMGEVING, BEELDHOUWKUNST, 

SCHILDER- EN TEKENKUNST

Atelier G04
T 06 2142 1597 
www.tongelauff.nl

Ton is industrieel vormgever, beeldhouwer, 
schilder en tekenaar. Hij is opzoek naar de 
meest minimalistische vorm. Deze zoektocht is 
nog lang niet ten einde; sterker nog: het lijkt 
nog steeds of deze net begonnen is. Ton maakt 
je deelgenoot van dit proces door zijn ontwik
keling. Ton geeft in zijn atelier les in tekenen, 
schilderen en vormgeven. 

Het werk van  documen
taire fotograaf Daniëlla 
van Bergen is een blijven
de herinnering. Ze kruipt 
in de huid van gedurfde 
onderwerpen en gepor
tretteerden.. In 2013 was 
zij één van de geselecteer
den van de Zilveren Camera in de categorie Binnenland  Documentair.  Haar werk wordt 
 dagelijks in meerdere kranten en tijdschriften gepubliceerd. Focus Magazine omschrijft: 
“De zeer betrokken sociale fotografie neemt je mee in haar verhalen. Gedurfde onderwer
pen worden van binnenuit vastgelegd. Als deelnemer legt ze onderbelichte en zeer relevan
te maatschappelijke onderwerpen  op een intieme en realistische manier vast.”

http://www.tongelauff.nl
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Danielle Lopes Cardozo
SCHILDERKUNST, RUIMTELIJKE OBJECTEN 

Atelier 1.02
T 06 - 2294 9797
www.daniellelopescardozo.com

Daniëlle Davidson
SCHILDERKUNST, TEKENINGEN EN FILM

Atelier 1.01
T 06 4122 4515 
www.danielledavidson.nl

TITEL: RUIMTE

TECHNIEK: ACRYL- EN OLIEVERF OP DOEK

De schilderijen zijn geïnspireerd 
door de notie van onvoorwaardelij
ke liefde die bomen geven en in ge
sublimeerde eenzaamheid aan mij 
geopenbaard wordt.

Daniëlle maakt ruimtelijke 
portretten zonder einde.    Hoe 
verhoudt u zich tot deze ruim
tes? In haar atelier zijn haar 
tekeningen en schilderijen te 
zien, waaronder een serie over 
de Rotterdamse haven. Krachti
ge lijnen en haar kleurgebruik 
 typeren haar werk. 
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Ilona Voskamp
SCHILDERKUNST

Atelier 1.03
T 06 5396 3094

We werken samen met de seizoenen van schaap tot vilten product. Nadat de schapen ge
schoren zijn maken we deze wol klaar om mee te vilten. De wol verven we met plant
aardige kleurstoffen uit onze eigen tuin. Het doel is om vrouwen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben in hun kracht te zetten en te zien wat de mogelijkheden zijn om door 
te stromen in de maatschappij.  

Vrolijk Werk 
KLEINSCHALIGE DUURZAME WERKPLAATS VOOR VROUWEN

Atelier 1.05 T 06 1632 6136 www.vrolijkwerk.nl

In het ritme van iedere be
wuste handeling beweegt 
zich de kiem tot vrijheid 
en ontstaat er een beeld 
dat zich door herhaling 
en lagen heen ontvouwt 
en tot rust komt. Gewoon 
wat wij zelf ook als mens 
proberen.

http://www.vrolijkwerk.nl
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Hans Spinnler
SCHILDER KUNST

Atelier 1.07
06 3803 8679 
www.zooj.nl

TITEL: DANCING WITH PATTERNS

‘Schilderen ligt in het ver
lengde van zien...’, schreef 
de Libanese schilder, schrij
ver en mysticus Kahlil 
 Gibran. Als Hans Spinnler 
naar zijn werk kijkt, weet 
hij vaak niet wat hij gezien 

heeft. Een fascinerend proces. ‘Kijken en zien’ en dan 
de verwondering. Het is een fantastische manier om 
op ontdekkingsreis te gaan in je eigen leven. Als er 
onderweg ook nog ‘kunst’ gemaakt wordt, is dat mooi 
meegenomen. 

Ricardo Catalan heeft de laat
ste jaren een krachtige tech
niek ontwikkeld, vol met reliëf 
en contrasten. Het organische 
karakter van zijn composi
ties en het spelen met kleur 
en  reliëfrijke patronen zijn 
 typisch voor zijn werk.

TITEL: BIRD ALLEY

TECHNIEK: ACRYL OP DOEK

Ricardo Catalan
SCHILDERKUNST

Atelier 1.06
T 06 1366 8545
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TITEL: DE WITTE KAMER

TECHNIEK: INSTALLATIE

De witte kamer
WITTE BELEVENIS

Atelier 1.08
T 06 1635 5890 
www.artmeermade.nl

Meriam Windmeijer
SCULPTUREN

Atelier 2.02
T 06 1635 5890 
www.artmeermade.nl

In Meriam’s atelier vind 
je het samensmelten van 
de tegendelen: grote lich
te beelden die over ver
gankelijkheid en over de 
cycli van het leven gaan, 
nieuwe onbewerkte foto’s 
in oude lijsten en vrolijke 
tasjes en sieraden. Allerlei 
realiteiten en rariteiten 
 lopen door elkaar heen.

Geïnspireerd door een gedicht
Is het steriel, sereen, sinister
Kom kijken 
En geef er je eigen woorden aan of niet



32 KUNSTPOST    VAN HEUTSZSTRAAT 12

Ludmila M.-Godot
SCHILDERKUNST

Atelier 2.03 

Thanks to quiet, clean and 
nonaggressive open spaces, my 
paintings invite the spectator 
to focus on its inner world and 
emotions. Taking a deep breath, 
one can push into deep and al
low his eye to wander freely in
side the painting. I try to keep 
my way of painting spontane
ous and get rid of the unne
cessary by using as few colors, 
lines and elements as possible.

Valentina Minciel-Mouton 
SCHILDERKUNST

Atelier 2.03 T 06 5119 3296

My paintings are a way of 
expressing my feelings and 
impressions of my surroun
dings, often influenced by 
elements of nature; the 
wind, the light, the mist 
and rain. Though original
ly abstract, through the 
blots, specks and lines, an 
impromptu landscape may 
emerge to the viewer. 
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Ik onderzoek ruimtelijk werk en 
ik schilder. In 1987 ben ik afge
studeerd als tweedegraads textiel
docent. Op dit moment volg ik 
een vakopleiding beeldende kunst. 
 Recent werk zijn  objecten van sloop
hout en schilderijen met alledaag
se objecten met het straatbeeld als 
 inspiratiebron.

Maria Gruppelaar
SCHILDERKUNST

Atelier 2.04 
T 06 5157 8585

Anne-Marie Jansen
SCHILDERKUNST

Atelier 2.04
T 06 1716 2734

Bij Kunstpost heb ik een fijne plek om 
te werken aan de opdrachten voor de 
particuliere kunstopleiding waar ik 
mee bezig ben. In mijn schilderwerk 
zet ik graag een sobere , rustige sfeer 
neer. Figuratief kun je het werk niet 
noemen, op wat portretten na, maar 
ook niet puur abstract. 



34 KUNSTPOST    VAN HEUTSZSTRAAT 12

TECHNIEK: AQUAREL OP PAPIER

Eveline van de Putte
SCHRIJVER / FOTOGRAAF 

Atelier 2.05 
T 06 2839 3014
www.evelinevandeputte.com 
www.empowermentfoundation.nl

Annelies Koeleman 
TEKENKUNST

Atelier 2.04 
T 06 2477 2791 
www.annelieskoeleman.nl

Eveline heeft een passie voor rei
zen. Door middel van boeken en 
foto’s geeft ze onzichtbare groe
pen stem en gezicht. Zo schreef 
zij o.a over oudere migranten 
en vluchtelingen in Nederland en de vergeten 
vluchtelingen uit Bhutan. Ook sprookjes en 
 poëzie staan op haar repertoire. Eveline’s werk is 
maatschappelijk geëngageerd en documentair.

Ik werk graag groot, ge
bruik o.a. inkt, aquarel
verf, potlood, houtskool 
en pastelkrijt. Daarbij 
gebruik ik soms verschil
lende (transparante) lagen 
papier over elkaar. Mijn 
laatste serie tekeningen 
gaat over opgroeien, over 
mijzelf in mijn omgeving 
met daarbij het plezier en 
de  angsten. 
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Haydi Cameron
INSTALLATIE

Atelier 2.06
T 06 3374 6385 
www.haydicameron.com

Haydi is een veelzijdig kunste
naar. Diversiteit en originali
teit kenmerken haar werk. Zij 
put haar inspiratie onder ande
re uit haar multi culturele ach
tergrond en uit de natuur. Met 
haar creatieve blik op de wereld 

is zij in staat zeer verschillende materialen tot leven 
te wekken. Ieder object en schilderij vertelt zijn ei
gen, verrassende verhaal.
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Roza Bahrami
SCHILDERKUNST 

www.bahrami.artolive.com

Thea Sabelis
SCULPTUREN

T 06 4042 4373 
www.theasabelis.nl

Ik werk taille direct en zoek naar 
golvende bewegingen die ik in 
steen uithouw. Ik werk vaak ab
stract. Heel bijzonder is mijn serie 
schoentjes van Albast. 
In 2011 ben ik genomi
neerd door de vakjury 
en door het publiek voor 
mijn expositie bij de Na
tionale Associatie voor 
Beeldend  Kunstenaars. 

‘You would pluck out the heart of my 
 mystery’ liet  William Shakespeare 
Hamlet zeggen. Ik bracht alle ge
heimen van mijn hart uit om de 
 vormen ritme te geven. 
In 2003 heeft Roza de Allianz 
 Nederland Grafiek prijs gewonnen. 
Roza geeft teken & schilderwork
shops, hiermee hoopt zij anderen te 
inspireren. Roza verzorgt vandaag 
ook workshops.
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Enny Kleikamp-van Leeuwen
SCHILDER- EN TEKENKUNST

www.facebook.com/enny.kleikampvanleeuwen

Mijn opleiding volgde ik aan 
de Academie van Den Bosch en 
aan AKI te Enschede. Inspiratie 
zoek ik in de natuur. Deze tracht 
ik vast te leggen in tekeningen, 
schilderijen, foto’s, fotobewer
kingen en in films. Mijn on
derwerpen zijn vaak mensen en 
landschappen, in allerlei soor
ten maten en technieken. 

Olga Grigorjeva
SCHILDERKUNST, INSTALLATIE, PERFORMANCE

T 06 8138 4878 
www.olgagrigojeva,webklik.nl

Kunst infecteert. De schil
derijen raken het gevoel en 
nodigen uit tot nadenken, 
waarbij helderheid en echt
heid cruciale waarden zijn 
in het proces van commu
nicatie tussen mensen via 
kunst.
Een grens heeft twee kanten 
en je kunt er vaak niet over
heen. Wanneer onze wor
tels uit vaderlandse grond 
zijn getrokken, kan kunst 
ons het benodigde water en 
voedsel geven.
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Ik ben en blijf gefascineerd door glas, door 
de mogelijkheden en de beperkingen er
van. Iedere keer opnieuw een uitdaging.

Albertine Huybrechts
GLASKUNST

T 06 1223 9402

Aan het werk gaan met glas 
fascineert mij vooral door haar 
nuances van kleuren en trans
parantie. Door de lichtbreking, 
oppervlaktebewerking, spiege
ling en vooral door de wisse
lende lichtinval beleef ik steeds 
weer nieuwe en verrassende 
kleurbelevingen.

Heidi van de Water
GLASKUNST

T 070 324 6329 
www.heidisglaskunst.nl



 DIAMANT THEATER    DIAMANTHORST 183 41

TITEL: BRUG VILLENEUVE SUR YONNE

Sinds 1989 fotografeer ik en 
 vanaf 2012 professioneel. Ik 
werk vooral in opdracht: por
tretten, reportages en brui
loften. Mijn vrije werk is 
heel divers. Mijn hart ligt bij 
zwartwit fotografie en ademt 
een verstilde rust uit, wat doet 
denken aan de  jaren ’50 uit de 
vorige eeuw. Mijn werk bestaat 
uit veelal stadsgezichten, ge
bouwen, bruggen e.d.

Gilbert Verhoeven
FOTOGRAFIE

T 06 5762 3845
www.gilbertverhoevenfotografie.nl

Ik leerde 8 jaar geleden 
glasfusen in het Kooren
huis, Centrum voor Kunst 
en Cultuur, in Den Haag. 
De enorme hoeveelheid 
van kleuren van het glas, 
inspireert mij elke keer 
weer nieuwe objecten te 
maken. 

Cor Tekelenburg
GLASKUNST

T 06 4142 2542
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TITEL: TUIN

TITEL: MEEUWEN

TECHNIEK: OLIEVERF OP DOEK

Mijn schilderijen en tekeningen vallen op 
door de zachte kleuren en vrije lijnen van
uit herinneringen fantaseren naar het on
bekende. In mijn werk spelen atmosfeer 
en poezie een grote rol. Door mijn cultu
rele achtergrond zijn mijn werken door
spekt met Chinese en Westerse invloeden. 

Jennifer Lim
SCHILDERKUNST

T 06 1215 2556

Mijn werk kenmerkt zich door 
een spontane manier van schil
deren. Ik ga uit van de realiteit 
en abstraheer tot de figuratie 
bijna wegvalt, maar toch nog 
associaties met het herkenbare 
beeld oproept. De natuur speelt 
een grote rol in mijn werk.

Marleen van Staalduinen
SCHILDERKUNST EN FILM

T 06 1541 2267 
www.marleenvanstaalduinen.nl 
www.stadsdeeljournaalscheveningen.nl



TITEL: NAAM

TECHNIEK
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Marjoline combineert haar passies: Blues muziek, schil
deren en filmen. Ze bouwt unieke elektrische gitaren die 
ze op verzoek ook tot een kunstwerk omtovert. Ze heeft 
er vandaag verschillende mee die je zelf kan bespelen.  
Ze geven een verrassend mooie klank die niet onder 
doet voor de bekende merken.  
Je kunt bij haar zelf je gitaar 
samen stellen door uit aller
lei bouwpakketten te kiezen. 
Deze kan je zelf maar ook 
door haar in elkaar laten 
zetten. Geïnteresseerd? 

Kom spelen en kijken!

Valkyrie Guitars / Marjoline Delahaye
BESPEELBARE KUNSTOBJECTEN, SCHILDERKUNST EN FILM

T 06 2825 3115 
www.valkyrie-guitars.com 
www.facebook.com/ValkyrieGuitars

Inspiratie haal ik uit de 
 actualiteit, de  wereld om mij 
heen en uit de mensen die ik 
tegenkom. Nu het beeld zo 
chaotisch is richt ik me bij het 
schilderen meer op eenvoud en 
essentie. Vooral kleur, lijnen 
en verbindingen zijn te zien en 
 nodigen uit tot overpeinzing. 

Corrie Huguenin-Borsje
SCHILDERKUNST

T 06 5137 3527
www.corriehuguenin.nl 
www.schilderijentekoop.info
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TITEL: LOST

TECHNIEK: OLIEVERF

Bij studio Joske vind je unie
ke stoelen en kussens. Met ei
genzinnige meubels krijgt je 
huis karakter, wees dus niet 
bang om opvallende stukken 
in je huis te zetten! Ik werk 
met oude meubels en trans
formeer deze tot een nieuw, 
uniek meubelstuk. 

Studio Joske
INTERIEUR ONTWERP

www.studiojoske.nl

Willem van der Hofstede
FOTOGRAFIE EN SCHILDERIJEN

T 06 2296 7444
www.willemvanderhofstede.net

Het thema van mijn werk is stadsvernieuwing / de stad als dynamisch continu verande
rend geheel. Ik streef niet naar volledigheid. Door enkele beelden eruit te lichten geef ik 
weer hoe ik mijn omgeving ervaar. Dit schilderij is een werk uit mijn nieuwe serie, Structu-
ren van de stad. Vanuit een hoog standpunt bekijk ik hoe architectuur en infrastructuur het 
gezicht van de stad bepalen.
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TECHNIEK: LINODRUKHedi houdt van experimenteren. Haar (half)abstracte 
kleurige acrylschilderijen roepen een eigen sfeer wereld 
op. Daarnaast maakt zij realistischer linosnedes. Vorig 
jaar won zij de Kunstprijs BPlusC in Leiden. Met Kleur 
Je Wereld geeft zij schilder en tekenworkshops. Meer 
weten? Vraag het gerust.

Hedi Hamers
SCHILDERIJEN EN LINO’S

workshops: kleurjewereld@hotmail.com
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Gedurende de Open atelierroute zijn 

er op alle lokaties heerlijke hapjes & 

drankjes verkrijgbaar. Onderstaande 

ondernemers presenteren er met 

trots hun producten. 

LOKATIE: 

Diamant Theater

Diamanthorst 183

Den Haag

www.wijnwereld.net

Al meer dan 10 jaar importeert WijNWereld 
 ambachtelijke wijnen van kleine wijnboeren in 
Europa. Wijn van wijnboeren dus, geen industrie. 
Hiermee leveren we een kleine bijdrage tot het in 
stand houden van een eeuwenoud ambacht. 

Kom in de winkel gratis proeven, meld u aan voor 
de nieuwsbrief op www.wijnwereld.net

WIJNIMPORTEUR   
Wij-N-Wereld BV

IMPORT • VERKOOP • RELATIEGESCHENKEN •  
OPLEIDINGEN • WORKSHOPS • CURSUS  
WIJNKENNIS • PROEVERIJEN

ETEN &
DRINKEN

GASTRONOMIE

BikBike

HEERLIJKE SNACKS TER PLEKKE VERS BEREID

Vanuit mijn bakfiets BikBike maak ik de lekkerste 
quesadilla’s, voor de leukste mensen op de mooiste 
locaties. We hebben alles bij ons wat nodig is zodat 
we overal kunnen staan, ook waar geen faciliteiten 
aanwezig zijn. Alles wordt ter plekke vers bereid 
op onze gas BBQ’s. Als snack voor de serieuze trek! 
Maar bovenal (h)eerlijk vers!. 

LOKATIE:  

PuntZuid

Voor de deur

Van Heutszstraat 12

Den Haag

T 06 4176 6612

www.bikbike.nl
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Zondag 27 september van 13.00 tot 16.00 uur
Tijdens de open atelierroute 2015 op lokatie KunstPost, 

Tarwekamp 3. De opbrengst komt ten bate van De 

 KledingBank! Neem uw Ooievaarspas mee voor korting!

Deze uitgave is extra, uw klantenkaart blijft gehandhaafd.

LOKATIE:  souterrain van Tarwekamp 3

WEBSITE:  www.klankbord-mariahoeve.nl/kledingbank

EMAIL:  kledingbank@klankbord-mariahoeve.nl

FACEBOOK:  Klankbord Mariahoeve de BuurtKelder

KledingBank Mariahoeve 
Haagse Hout verkoopt 
de zomervoorraad voor 
kleine prijsjes om plaatst 
te maken voor  
de winterkleding

IMPORTEUR

Gezonde mediterrane 
delicatessen

BEWUSTER, LEKKERDER EN GEZONDER ETEN

Mediterranean Treasures is importeur/groothan
del van  Mediterrane Delicatessen/Specialiteiten 
en vertegenwoordigd in de Benelux merken uit 
Grieken land, Spanje en Portugal. Wij presenteren 
o.a. (Biologische) Extra  Virgin Olijfolie en olijven. 
Verder een assortiment smaakvolle en onderschei
dende delicatessen met o.a. fruit en reductie azijn 
van  Creative, Paladin witte en rode wijnazijn, azijn 
met rozemarijn en ui als ook een prachtige Balsa
mico,  honing van Acushla en Cretan  Treasures, 
marmelades van Las Donas. Vertegenwoordigen 
in de Benelux producenten als Acushla, AZ Douro, 
De Prado, La Grima, Olivar de la Luna, Las Donas, 
 PoeTree, Creterra en Cretan Treasures. 

Mediterranean Treasures kiest nadrukkelijk voor 
kwaliteit van de inhoud maar is zich bewust dat 
het oog ook iets wil. Vandaar dat onze selectie van 
producten en  verpakkingen aan die eisen voldoet. 

LOKATIE: 

PuntZuid

Vergaderzaal parterre

Van Heutszstraat 12 

Den Haag

www.mediterranean 
treasures.eu




