
10
Hotel Tjongervallei
Marwei 14 – Delfstrahuizen

11
Galerie Terbeek
De Kempenaersweg 17 – Echtenerbrug
www.galerieterbeek.nl

Studio van Eldik – 
sieraden en woonaccessoires
www.studiovaneldik.nl

Hanneke van Eldik-Bartlema (Follega) startte met Studio 
van Eldik in 1978 als zeefdrukkerij met eigen producten 
maar werd steeds meer een designstudio voor toegepaste kunst. Studio van Eldik ontwerpt 
en vervaardigt met succes prachtige woonaccessoires en sieraden. Alle artikelen zijn 
ontworpen door Hanneke van Eldik, docent handvaardigheid en tekenen, en worden in eigen 
atelier met zorg en aandacht voor het product vervaardigd. De creativiteit van Hanneke en 
allround technicus Berend maken Studio van Eldik tot een gewaardeerd familiebedrijf.

Galerie Terbeek (sinds 2003) toont kunst van nationaal en 
internationaal toonaangevende kunstenaars. In het kader van 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zijn bronzen beelden 
ontworpen door Anke Birnie en Joris Verdonkschot. In de door 
hen ontworpen beelden stellen de kunstenaars de kernwaarden 
Friesland ‘vrijheid’ en ‘mienskip’’ centraal. Beide kunstenaars 
hebben opdrachten voor veel gemeentes en overheden wereldwijd 
uitgevoerd. 

13 Triscell (in voormalig schoolgebouw)
Marwei 90 – Delfstrahuizen

12 Jacobuskerk
Marwei 86 – Delfstrahuizen

Esther Eggink – schilder 
www.esthereggink.nl

Esther Eggink (Lemmer) schildert  in eigen atelier en geeft les in 
schilderen en tekenen, o.a. bij CVK It Toanhûs in Joure. Het proces 
van het schilderen, de krachtige tekenachtige lijnen, is minstens 
zo belangrijk als het resultaat. Niet alles wordt uitgewerkt, zodat 
het vervolledigen van een afbeelding plaatsvindt in de verbeelding van de kijker. 
Esther schildert portretten in opdracht. In haar vrije werk laat zij zich voornamelijk beïnv-
loeden door boeken, films/toneelstukken en verhalen uit bijvoorbeeld de krant. Alles komt 
voort uit haar fascinatie voor dat wat de mens maakt of meemaakt. 

Geery Staal – schilder
www.geerystaal.nl

Vensters in muren, krassen in vlakken, stenen van stilte, 
verstilde wolken boven het wad, ritmische kleur-
klanken... Geery Staal is een veelzijdig kunstenaar, die 
schilderijen en beelden maakt. Haar schilderijen zijn 
zowel abstract als figuratief en kenmerken zich door een 
spel met materie, textuur, compositie, licht, maar vooral 
door de elementen vlak, ritme en kleur. Opvallend is haar schilderachtige toets en krachtig 
kleurgebruik; soms uitbundig en levendig, soms sober, ingetogen en verstild. 
De in vlakken geordende voorstellingen zijn terug te leiden naar herinneringen aan bijvoorbeeld 
een landschap, straatbeeld, interieur, flarden van muziek of een moment van innerlijke stilte. 

14 Boerderij recreatie Holtrop
Marwei 124 B – Delfstrahuizen

Willem Hoogeveen 
www.willemhoogeveen.nl

De kunstwerken Van Willem Hoogeveen (Emmeloord) duiken zomaar op in het 
landschap. Ze zijn groot en aanwezig, voegen iets toe aan het landschap. Er 
staan er twee bij Boerderij Recreatie Holtrop en een aantal langs de route. 

Johan Westenbroek – fotografie
facebook.com/johanwestenbroek

Johan Westenbroek is een groot amateurfotograaf. Johan woont 
in Bantega. Bij allerlei activiteiten in Bantega, en dat zijn er nogal 
wat, is Johan met zijn camera present. Daar maakt hij de prachtig-
ste foto’s, bescheiden en op de achtergrond schiet hij raak: als de jeugd aan het carbidschieten is, bij 
de trekkertrek, bij schoolactiviteiten. Ook is hij veel in de natuur rondom Bantega met zijn camera 
te vinden. Johan heeft een scherp oog voor compositie en detail. In dit kunstweekend wordt hij in het 
zonnetje gezet met een kleine greep uit zijn enorme verzameling beeldmateriaal. Een foto-expositie in 
de tent van het iepenloftspul op de Marchjepôle, met als titel: een beeld van een dorp. 

Bouke Groen 
www.boukegroen.com

Bouke Groen gebruikt in zijn installaties materialen en fenomenen uit onze 
directe leefomgeving. Bouke Groen is de maker van de hand bij Marchjepôle.  

16 Galerie en Theetuin De Heide
De Heide 11 – St. Nicolaasga

Op deze locatie werk van Gerrit Langerak, Uilkje Kampen en Ina Zeldenrust. 
In de theetuin kunt u genieten van (h)eerlijke huisgemaakte taart.

Marchjepôle
eiland in Tjsûkemar, neem de boot vanuit Oosterzee 15

Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar (SKRT) houdt dit jaar voor 
de eerste keer een kunstweekend ‘Kunst en meer...’ met 
verrassende exposities op onverwachte plekken. Exposities, 
presentaties en muzikale optredens; dit alles te vinden aan 
de zuidkant van het Tjeukemeer / de Tsjûkemar. Volgend jaar 
komt een ander deel van het meer in de spotlights te staan. 
Het kunstweekend is onderdeel van de permanente fiets- 
en wandelroute rondom de Tsjûkemar. 
WWW.STICHTINGKRT.NL

Werkgroep ‘Kunst en meer’:
Wiebren Bergsma 
Liesbeth Weinans
Anna Bouma
Riny Smits
Jet Frenken
Yvonne Kerremans
Janke Vaartjes

w w w . s t i c h t i n g k r t . n l / k u n s t - e n - m e e r

11.00  tot 17.00 uur

Kaart Paul Liesting



NUWELAND
Buren 31 – Oosterzee-Buren 
www.nuweland.nl

1

Henneke Andreae – installatie
hennekeandreae.wordpress.com

Als kunstenaar met een sterke relatie tot de niet-menselijke dieren, wil 
Henneke Andreae deel zijn van een beweging die werkt aan een eco- 
centrische filosofie: door het uitbreiden van onze persoonlijke grenzen een 
wereld creëren waarin we kunnen leven in partnerschap met alle levensvormen. 
De afgelopen weken werkte Henneke aan de installatie op Brette Hoanne. 

2 Brette Hoanne
Molenweg 10 – Oosterzee-Buren

Han de Boer – Trap naar de hemel
Han de Boer woont en werkt in Harlingen. Hij is binnenhuisarchitect, maakt 
meubels, objecten en vrije kunst. De 8 meter hoge trap naar de hemel is 
door Jet Frenken geschonken aan de Stichting Kulturele Route Tsjûkemar. 
Jet Frenken:’Ik heb het werk van Han de Boer leren kennen tijdens een 
kunstroute langs de Scheene in Munnekeburen. Daar stond in het midden van 
een cirkel bomen een grote, houten trap, een ‘no way to heaven’. Het maakte 
een verpletterende indruk op mij. Later kocht ik de ‘Trap naar de hemel’; 
zachtjes wiegend in de lucht, verend en meebewegend, wat een symboliek en 
veerkracht’. 

3 Vogelkijkhut/gemaaltje
Oosterzee-Burenaan fietspad langs Tsjûkemar

Ton Frenken – schilder
www.ton-frenken.nl

Abstracte, meditatieve schilderijen geïnspireerd door architec-
tuur, licht en muziek. Ton Frenken was jurist, scherp criticus 
en recensent en volhardend organisator van de Bossche Jeroen 
Boschtentoonstelling in 1967. Maar bovenal was Ton Frenken 
schilder. Hij schiep een prachtig oeuvre, met groot respect 
voor historie en traditie, maar met een onmiskenbaar eigen 
en hedendaagse signatuur. Zijn abstracte schilderijen worden 
gekenmerkt door gloedvolle en gelaagde kleurvlakken die een meditatieve 
werking hebben. Hier en daar schemert de geest van Mark Rothko door.  
In het gemaaltje/vogelkijkhut is door dochter Jet Frenken een kleine meditatieve
‘stiltekapel’ ingericht, een hommage aan haar vader. 

Kees Muizelaar - Café De Veehandel 
www.keesmuizelaar.com

Kees Muizelaar is actief als documentair fotograaf. 
Met oog voor detail, een scherpe blik en rijke ervaring legt 
hij  beelden vast: van alledaags tot bijzonder, van zakelijk 
tot heel persoonlijk. Zo ook Café De Veehandel, op de grens van Spanga en Scherpenzeel. 
Een bijzondere verschijning in het landschap. Een plek waar de tijd heeft stilgestaan. 
Vergeeld behang, versleten vloerbedekking, oude gordijnen en een karakteristieke 
cafélucht; dit alles vertelt een bijzonder verhaal.

zondag 8 juli Nuweland Zomermarkt
Op zondag 8 juli organiseert Nuweland de 1e editie van de Nuweland 
Zomermarkt. Deze markt staat volledig in het teken van Zuid-Afrika: 
kunst, cultuur, lifestyle, travel, eten& drinken en kinderworkshops.

Margreeth Leopold – schilder
Margreeth Leopold schildert met olieverf portretten, 
modelstudies, stillevens en de landschappen om haar heen. 
Margreeth kreeg haar artistieke opleiding in Brussel en 
Amsterdam, Rietveldacademie en Rijksacademie. 
Woonachtig in Harich vormen de schilderijen van koeien, 
paarden en skûtsjes, welke zij de laatste jaren schilderde, 
een logische uitbreiding van haar onderwerpen. 

Café Tjeukemeer en Haventje Oosterzee
Herenweg 59 – Oosterzee4

Sib Postma – schilder 
Het werk van Sib Postma uit Delfstrahuizen kun je land-
schappelijke verbeelding noemen. Het zijn lege landschap-
pen, waarin enkel door sloten en sporen menselijk ingrijpen 
vermoed kan worden. Sib schildert met olieverf op doek.

6 Galerie Het Gemaal Echten
Hoofdweg 29 – Echten
www:galerie-het-gemaal.nl

Galerie Het Gemaal is gevestigd in het 
ketelhuis van Het Gemaal ‘Veenpolder van 
Echten’, dat als geheel een monument en 
museum is. De expositie omvat werk van 
René Tweehuijsen, portret- en landschap-
schilder en beelden van Hannie Bushoff. 

Wijn & Kaas
Herenweg 62 – Oosterzee5

Ingrid Sewpersad – fotografie
www.ingridsewpersad.nl

Van oorsprong grafisch vormgever, maar de 
autonome kunst bleef Ingrid Sewpersad boeien. 
Door de jaren heen ging zij steeds meer op 
onderzoek uit met potlood, penseel en camera. Inspiratie vond zij in het rivierenlandschap rond 
haar woonplaats Nijmegen, maar ook in Friesland en op de Waddeneilanden. Door rechtstreeks op 
aluminium te printen ontstaan prachtige sfeerbeelden van landschappen die zich kenmerken door 
mystiek en tijdloosheid. Het zijn landschappen die er nog wel zijn, maar misschien ook wel niet 
meer. Het zijn reflecties van wandelingen, de natuur zoals die achterblijft in de herinnering. 
Met haar alu-landschappen probeert Ingrid de beschouwer te laten dromen.

In de winkel is heerlijke wijn en kaas 
te koop.

7 Kookstudio Luciaz
Middenvaart 3 – Echten 

8 Dorpshuis De Fûke
Hoofdweg 24 – Echten

www.luciaz.nl

Rustpunt op de route: Tuin, thee en taartjes, een samenwerking 
van Kookstudio Luciaz & Taartatelier Roos. 

Monique van Velzen – fotografie 
www.moniquevanvelzen.nl

Monique van Velzen fotografeert landschappen en stil-
levens. Het aloude ambacht van componeren met licht 
en vorm, dat we vooral kennen van schilderijen van de 
oude meesters uit voorgaande eeuwen. Het leven staat 
letterlijk even stil. Een idee ontstaat, de opbouw van 
het arrangement is denkwerk. De uitvoering, het fijn 
tunen gaat, wat haar betreft, vooral ook over de kunst 
van het weglaten. De tijd staat even stil….

Djembé – Bouba Keita & Johan Keus  
zaterdag 7 juli 13.00 – 16.00 uur

Bouba, muzikant, muziekleraar en instrumentenbouwer,  en Johan, 
uitvoerend muzikant, gitaar, basgitaar en percussie,  maken vanaf 
september 2017 samen muziek. Na enkele straatoptredens en een 
theateroptreden in Sneek besloten zij samen verder te gaan met 
eigen geschreven muziek. In de composities van Bouba Keita klinkt 
zijn Malinese achtergrond door en Johan Keus mengt blues met 
werelmuziek in zijn liedjes. 
Tijdens het Keunstwykein Tsjûkemar kan iedereen die wil met deze 
muzikanten meespelen op djembés. 

Claudia van Houten – alternatieve fotografie
www.praktijkclaudiavanhouten.nl

Claudia van Houten werkt met polaroidfoto’s en negatieven die 
zij overbrengt op papier of katoen. Ook maakt zij blauwdrukken; 
hiervoor gebruikt zij digitale foto’s of objecten. 
Daarnaast begeleidt Claudia vanuit haar praktijk in Bantega 
mensen aan de hand van kunstzinnige opdrachten, waarbij ge-
bruikgemaakt wordt van verf, pastel, ecoline, inkt, potlood, klei en 
collagetechnieken.

Claudia laat in de Fûke zien hoe zij te werk gaat. Bij mooi weer kan 
blauwdruk gedemonstreerd worden, bij minder mooi weer het liften 
van polaroids. 

9

8 Dorpshuis De Fûke
Hoofdweg 21 – Echten

Janke Vaartjes – fotografie
www. jankevaartjes.exto.nl

Janke Vaartjes is gefascineerd door het bijzondere van het gewone; de schoonheid van de eenvoud. 
Fotografie is voor Janke de kunst van het kijken. 
Thema’s die haar inspireren zijn stilte, ruimte, vergankelijkheid en kwetsbaarheid. Deze thema’s 
zijn ook terug te vinden in haar landschappen. Het zijn stille kwetsbare landschappen, er heerst een 
dromerige leegte. Kleur, vorm en compositie vormen een evenwichtige basis. Het moet kloppen maar 
tegelijk spannend zijn, nieuwsgierig maken. Door het onderwerp dichtbij te halen ontstaat een ander 
beeld. De foto’s worden op speciaal papier gedrukt, hierdoor ontstaat er een schilderachtig effect.

          Laurenskerk  
                Hoofdweg 30, Echten

Freonental  – Theater
Op zaterdag speelt toneelvereniging ‘Freonental’ uit Oosterzee het toneelstuk ‘Rjocht’, een 
rechtszaak tegen Tsjûke en Margje, bekend als de naamgevers van het Tsjûkemar. Dit is een ander 
verhaal dan de legende en is bedacht en geschreven door Popke Popma. 

Koor Melomania  
zondag 13.00, 14.30 en 16.00 uur
www.koor-melomania.nl

Melomania is een vijfstemmig a-capellakoor, opgericht in 2002 en bestaat uit 14 leden uit 
Lippenhuizen en omstreken. Het repertoire is internationaal en afwisselend. Plezier, sfeer en 
harmonie kenmerken de optredens van Melomania. Sinds september 2017 staat het koor onder 
de enthousiaste leiding van dirigent Frank van Dijk.

Riny Smits maakt objecten van flexibele materi-
alen, meestal papier of textiel. Haar werk gaat over 
beschermen/omhullen; over gedachten, woorden 
en herinneringen die bescherming verdienen maar 
ook over letterlijke bescherming van het lichaam 
in de vorm van sieraadobjecten. 

Riny Smits – objecten van papier/textiel
www.rinysmits.exto.nl

Het Lemster Palet
www.lemsterpalet.nl

Leden van de teken- en schilderclub Het Lemster Palet 
schilderen op zaterdag bij het Haventje van Oosterzee. 
Het Lemster Palet tekent en schildert onder begeleiding 
van André van der Linden.  

Mieke Hoekstra – vilt en keramiek 
www.lafreelancealot.frl

Mieke Hoekstra is een veelzijdig beeldend kunstenaar. 
Zij fotografeert, maakt viltobjecten en experimenteert met 
ecoprint. De natuur in al haar facetten is voor Mieke een 
bron van energie, inspiratie en verwondering. 
De meest recente viltwerken van Mieke krijgen steeds 
meer de vorm van ruimtelijke objecten. Enerzijds kenmer-
ken ze zich door hun sprekende kleuren, geïnspireerd op de 
natuur, waarbij water en landschap duidelijke inspiratie-
bronnen zijn. Anderzijds maakt ze ingetogen werk, o.a. met 
de ecoprinttechniek. Hierbij gebruikt ze de kleurstoffen én 
de vormen van bladeren en bloemen. 


