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Voorwoord 

Na drie geslaagde edities is KunstRondeVenen niet 

meer weg te denken uit De Ronde Venen. Na ruim 

15 jaar te zijn weggeweest, maakte de kunstroute 

van De Ronde Venen in 2013 een overweldigende 

comeback. In 2015 werd het succes nogmaals 

herhaald tijdens de tweede editie. Nu kijkt de 

organisatie terug op een geslaagde derde editie. 

KunstRondeVenen brengt mensen in contact met 

kunst door om het jaar een gratis toegankelijke 

atelierroute te organiseren. De bekendheid van en 

het animo voor de kunstroute neemt elke editie toe. 

Kunstenaars, bewoners en geïnteresseerden van 

buiten de gemeente kennen het KunstRondeVenen-

concept en duiken tijdens het kunstweekend 

massaal de ateliers in van RondeVeense 

kunstenaars om zich te laten inspireren door en te 

genieten van de kunstwerken.  

Zo’n twintig jaar geleden werd voor het laatst een 

open atelierroute gehouden in de gemeente De 

Ronde Venen. Dankzij een gezamenlijk initiatief 

van de cultuurconsulenten, enkele kunstenaars en 

vereniging Atelier de Kromme Mijdrecht is de open 

atelierroute in de gemeente in 2013 in ere 

hersteld. In 2015 werden Abcoude en Baambrugge 

toegevoegd aan de kunstroute. Daarmee werd 

KunstRondeVenen een project dat gedragen wordt 

door deelnemende kunstenaars uit de gehele 

gemeente De Ronde Venen. 
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KunstRondeVenen 
 
E I N D V E R S L A G  

1. Weer een geslaagde route 

KunstRondeVenen kijkt terug op een succesvolle en drukbezochte derde editie. De ruim veertig 

ateliers die op zaterdag 27 en zondag 28 mei waren opengesteld voor publiek werden goed 

bezocht door enthousiaste kunstliefhebbers uit de gemeente en daarbuiten. Op vrijdag 26 mei werd 

’s avonds een openingsfeest georganiseerd voor de sponsors, de deelnemende kunstenaars en andere 

genodigden in Art-Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Deze locatie was tevens de startruimte voor 

de route op zaterdag en zondag. De officiële opening werd dit jaar verricht door burgemeester 

Maarten Divendal.  

Circa 40 atelierruimtes, huiskamers en tuinen waren gedurende deze twee dagen geopend voor 

bezoekers. De ruimtes waren zichtbaar vanaf de weg door vlaggen met het logo van 

KunstRondeVenen. Ruim 70 kunstenaars waren aanwezig in deze ruimtes om hun kunstwerken te 

exposeren. In een aantal ateliers vonden bovendien andere activiteiten plaats, zoals muziek, zang en 

dans en demonstraties.  

De organisatie heeft er dit jaar bewust voor gekozen om meer kunstenaars op gezamenlijke plekken 

te laten exposeren. Zowel de kunstenaars als de bezoekers vonden dit een positieve ontwikkeling. Het 

biedt de bezoekers kans om meer werk van verschillende kunstenaars te kunnen bekijken. Voor de 

kunstenaars die gezamenlijk hun werk exposeerden, leverde het niet alleen meer bezoekers op maar 

ook een prettige interactie met kunstenaars onderling. 

 

1.1 De openingsavond 

Op de vrijdagavond voorafgaand aan de kunstroute vond de feestelijke openingsavond plaats voor 
kunstenaars, sponsors en andere genodigden. De circa 150 man publiek kon genieten van optredens 
van lokale artiesten. Zo traden de zangers van Kunst Rond de Venen op onder leiding van 
zangdocent Greetje de Haan. De meiden van Dans- en Showballet Nicole voerden een prachtige 
dans op. Daarna was het tijd voor de officiële opening. Die werd dit jaar verricht door burgemeester 
Maarten Divendal. Dit deed hij door, met hulp van Tante Til (kernteamlid Alize Engel) van Een 
Kloddertje Roze, met een twee meter lange kwast en een pot roze verf zijn eigen route op een grote 
plattegrond van De Ronde Venen te schilderen. Dat was gelijk het startsignaal voor de aanwezigen 
om de expositie te bekijken, die op de boven- en benedenverdieping van Art-Galerie Boven 
Verwachting was ingericht. Van elke deelnemende kunstenaar was hier één werk te vinden.  
 
Als extraatje voor de financiers werden er ook dit jaar weer prijzen verloot onder sponsors. De eerste 
twee edities werd dit gedaan door kunstwerken te verloten waaraan álle kunstenaars een steentje 
hadden bijgedragen. Dit jaar is de organisatie van KunstRondeVenen uitgegaan van de persoonlijke 
kracht van de individuele kunstenaars. Wie iets wilde bijdragen, kon vrijwillig een prijs aanleveren, 
bijvoorbeeld in de vorm van een zelfgemaakt kunstwerk, sieraad of door een tegoedbon van een 
workshop weg te geven.  
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1.2     Startlocatie 

Art-Galerie Boven Verwachting was tevens de start- en overzichtslocatie tijdens het weekend. 
Honderden bezoekers lieten zich hier zaterdag en zondag prikkelen om vanaf daar zelf een route uit 
te stippelen. Ze konden van elke deelnemer één kunstwerk bekijken en hier waren, net als op alle 
locaties, routekaarten beschikbaar. Op zaterdag en op zondag bezochten zo’n 250 mensen de 
startlocatie, in totaal ruim 500.  

 

1.3 De route 

Het warme weer weerhield geïnteresseerden er niet van om verschillende ateliers af te gaan. Sterker 

nog, de zon was voor de meeste bezoekers reden om op de fiets te komen. Atelier IntoTuition in 

Mijdrecht had op zaterdag 85 bezoekers. ,,Bijna allemaal op de fiets. Zelfs vanuit Woerden en die 

gingen nog helemaal naar Abcoude”, vertelt kunstenares Marjolein Berger-Vos.  

Dit jaar reed voor het eerst de PlusBus langs verschillende locaties van KunstRondeVenen. Dankzij de 

inzet van het busje van Tympaan-De Baat konden ook ouderen en mindervaliden zonder eigen 

transport zaterdag een kijkje nemen in verschillende ateliers. Het animo bleek groot. De bus kan 

zeven passagiers meenemen en was volgens de welzijnsorganisatie helemaal volgeboekt, er stonden 

zelfs mensen op de reservelijst.  

Plekken waar meerdere kunstenaars gezamenlijk exposeerden, werden tijdens het kunstweekend het 

drukst bezocht. Zo waren Fort Abcoude en het Paviljoen Viscentrum bij het fort populair, in totaal 

exposeerden daar zeven kunstenaars. De tentoongestelde schilderijen, beelden en installaties 

kwamen in het fort mooi tot hun recht. De kunstenaars in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht kregen op 

beide dagen ruim 200 mensen op bezoek. Ook het vorig jaar heropende Spoorhuis in Vinkeveen was 
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populair. Zo’n 350 mensen kwamen langs om de combinatie van schilderijen, beelden en foto’s te 

aanschouwen. ,,En ik heb ook nog een aantal boeken verkocht”, vertelt de Vinkeveense fotograaf 

Edith Gerritsma, die eind maart een documentair fotoboek over kosters in Nederland lanceerde.  

 

Het aantal kunstverkopen was dit jaar opvallend hoger dan tijdens eerdere edities. ,,Het lijkt wel of 

het juist de echte kunstliefhebbers zijn die met dit warme weer op de fiets stappen. Ik heb nog nooit 

zoveel leuke en interessante gesprekken gevoerd als tijdens deze editie. En ik heb ook best veel 

verkocht”, laat een van de ruim zeventig deelnemende kunstenaars weten.  

De organisatie schat het bezoekersaantal dit jaar op 2500, dat is meer ten opzichte van de vorige 

edities. Dat komt ongetwijfeld door de groeiende bekendheid en populariteit van KunstRondeVenen, 

maar ook door het warme en zonnige weer. In 2015 viel er veel regen in het kunstweekend, dan 

gaan mensen minder snel de deur uit.  

De kunstenaars die individueel exposeerden konden over het algemeen rekenen op een lager 

bezoekersaantal. ,,Maar de bezoekers die er wel waren, hadden er bijna allemaal bewust voor 

gekozen om mijn werk te gaan bekijken. Het sprak ze aan, dat was enorm leuk en bijzonder om te 

ervaren”, vertelt Maaike van Rijn die in De Nostalgie in Amstelhoek exposeerde. Een uitzondering is 

vanaf het begin kunstenares Akke Feddema-Fokker in Wilnis, net als tijdens de vorige editie kwamen 

bij haar ruim 440 mensen langs.  

Het weekend werd zoals elk jaar omlijst door prachtige optredens van voornamelijk lokale artiesten. 

Zo trad op zaterdag shantykoor De Turfschippers op in Waverveen, waren de zangers van Greetje 

de Haan in Vinkeveen en gaven de dansers van Kunst Rond de Venen onder leiding van docent Aino 

Merits op zaterdag in Mijdrecht een schitterende performance weg.  
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1.4 De Etalageroute 

Nieuw dit jaar was de samenwerking met winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht. Voorafgaand aan 

KunstRondeVenen konden kinderen, jongeren en andere geïnteresseerden tijdens ‘Shopping Mijdrecht 

Schilderachtig’ een etalagekunstroute volgen, langs winkels in het centrum van Mijdrecht.  

Vanaf vrijdag 12 mei lagen in 24 etalages in het centrum van Mijdrecht één of meerdere 

kunstwerken van deelnemers van KunstRondeVenen. Tot en met het kunstweekend van 27 en 28 mei 

konden jongeren een route langs deze kunstwerken afleggen. Ook voor ouders en grootouders was 

de etalageroute de moeite waard, want het gaf een aardig voorproefje op het complete werk dat 

tijdens KunstRondeVenen geëxposeerd werd. Bij elk kunstwerk stond een bordje met daarop de naam 

van de kunstenaar en met het logo van KunstRondeVenen, waarmee de zichtbaarheid van de route 

werd vergroot.   

Kinderen konden de deelnameformulieren voor de kunstspeurtocht ophalen bij de klantenservice van 

HEMA. Het was de bedoeling dat ze voor elk kunstwerk zelf een naam verzonnen en dat noteerden 

op het vel papier. Door deze opdracht werden de kinderen geprikkeld om te kijken en na te denken 

over kunst. Wie namen verzon voor minimaal vijftien werken, kreeg bij inlevering van het formulier bij 

HEMA een presentje mee naar huis. Iets waar ze vervolgens zelf mee aan de slag konden, 

bijvoorbeeld een setje kleurpotloden of stiften.  
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2. Organisatie en financiering 

 

Het kernteam van KunstRondeVenen was dit jaar groter dan ooit, het bestond dit jaar uit 10 man.  

Bovendien is KunstRondeVenen sinds 2016 officieel een vereniging, hetgeen de continuïteit van de 

kunstroute ten goede komt. Deelnemers aan de atelierroute zijn voor twee jaar lid van de vereniging. 

De organisatie van de atelierroute is in handen van de kerngroep, tevens bestuur van de vereniging. 

De allereerste ledenvergadering op 15 december werd druk bezocht, zo’n 50 kunstenaars waren 

aanwezig in Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Daar heeft het kernteam en bestuur zich aan de 

kunstenaars gepresenteerd. 

 

2.1 Taakverdeling 

De kerngroep van KunstRondeVenen 2017 bestaat uit: 

  

Voorzitter en contactpersoon startruimte en collectebussen donateurs - Ton Bocxe 

 

Penningmeester en fondsenwerving - Maaike van Rijn 

 

Sponsorwerving - Henny Woud 

 

Coördinatie deelnemers en locaties - Edith Gerritsma en Christine Bergkamp 

 

PR & communicatie – Marlous van Merkenstein 

 

PR-ondersteuning, routeplanning, coördinatie artiesten en etalageroute - Leanne Buskermolen en 

Wilma Meijer (etalageroute) 

 

Vormgeving, website en social media - Marcel Straver 

 

Secretaris, ondersteuning en ludieke acties - Alize Engel 

 

Cultuurconsulent Margriet Veeneman verleende professionele ondersteuning. 

 

2.2  Financiering – de werving van financiers en sponsors 
Dankzij de donaties en subsidie van financiers heeft de organisatie van KunstRondeVenen deze editie 

weer een solide basis kunnen leggen onder de financiering van de atelierroute. Hoofdsponsors zijn 

onder andere Grafisch ontwerpbureau Tweed uit Vinkeveen, Rabobank, het KF Heinfonds en SC 

Johnson Europlant. Het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht viel af dit jaar, maar gelukkig kwam 

Shopping Mijdrecht erbij als nieuwe sponsor. En ook gemeente De Ronde Venen kon op het laatste 

moment toch weer aan het rijtje financiers worden toegevoegd.  

Daarnaast hebben veel lokale bedrijven en organisaties gesponsord in geld of natura. Zo heeft De 

Rondeveense Uitdaging ervoor gezorgd dat de jongens en meiden van Leer-werkplaats Pallas de 

expositiepanelen hebben gemaakt. De materialen werden gesponsord door onder andere Karwei in 

Mijdrecht, Aannemersbedrijf Krimp BV en bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen BV. Verder heeft De 

Zwart dranken & delicatessen de drank gesponsord voor de openingsavond, ’s Anders eten en 

drinken sponsorde zoals voorgaande jaren de borrelhapjes en de boeketten en rozen kwamen van 
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tuincentrum De huifkar. 

 

 
Voor de financiers heeft de organisatie dezelfde tegenprestaties gebruikt als tijdens eerdere edities: 

voor minimaal € 50,00 aan geld of diensten werden logo en link op de website van KunstRondeVenen 

geplaatst. Bij minimaal € 500,00 werd het logo ook opgenomen op de posters en folders en waren 

deze zichtbaar op alle pagina’s van de website. Daarnaast werden alle sponsors uitgenodigd voor 

een openingsborrel op de vrijdagavond voor de route. Daar maakten zij bovendien kans op prijzen, 

ter beschikking gesteld door de kunstenaars, die onder de sponsors werden verloot.  

 
2.3 Financiering – de eigen bijdrage van deelnemers 
Een ander deel van de financiering van de route was afkomstig van de eigen bijdrage van 

deelnemende kunstenaars. Dit bedrag bedroeg deze keer € 40,00 per persoon. Daarmee hebben zij 

ook gelijk betaald voor een lidmaatschap van twee jaar.  

 
2.4 Financiering – de verantwoording 
KunstRondeVenen is uiteindelijk met een bedrag van € 9486,09 gerealiseerd. In de laatste maanden 

voorafgaand aan het kunstweekend, was het nog even spannend of de organisatie dit jaar wel uit de 

kosten zou komen. Dankzij sponsoroproepen via media, een brandbrief aan de leden van de 

vereniging en door warme contacten te benaderen, kwam er wat extra geld binnen, maar nog altijd 

niet voldoende. Gelukkig waren er op het laatste moment twee meevallers: Stichting Ronde Venen 

Fonds en gemeente De Ronde Venen doneerden beiden toch vijfhonderd euro. Daarmee bleef 

KunstRondeVenen uit de rode cijfers gebleven en heeft de vereniging zelfs al een startbedrag voor 

de volgende editie in 2019. 
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3 PR en media-aandacht 

 

De vele PR-uitingen, zowel in de media, maar ook op straat en in openbare ruimten, hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van KunstRondeVenen. Ook deze keer heeft de 

organisatie al vroeg een start gemaakt met PR-uitingen. In achtereenvolgende persberichten riep 

KunstRondeVenen kunstenaars en artiesten op om zich aan te melden voor de kunstroute, werden 

sponsors opgeroepen zich te melden en werden inwoners van De Ronde Venen geïnformeerd over het 

programma van de kunstroute.  De persberichten werden door lokale weekbladen overgenomen en 

zorgden ervoor dat KunstRondeVenen onder de aandacht van de verschillende lokale en regionale 

redacties werd gebracht. Ook de 25 A0-posterborden die de twee weken voorafgaand aan de 

kunstroute verspreid over de gemeente geplaatst werden, kunnen niemand ontgaan zijn. Enkele 

weken voor KunstRondeVenen verspreidde een groot aantal deelnemende kunstenaars A3- en A4-

posters en folders op een groot aantal locaties in en buiten de gemeentegrenzen. 

 

Dit jaar zijn meer persberichten verstuurd dan andere jaren, omdat er leuke aanleidingen toe waren. 

Zo zijn er persberichten verstuurd over de oprichting van de vereniging, over het gesponsorde 

optreden van shantykoor De Turfschippers en over de nieuwe samenwerking met Shopping Mijdrecht 

met de etalageroute. Ook ging kernteamlid Alize op pad als Tante Til van Een Kloddertje Roze. 

Gewapend met KunstRondeVenenvlag en een pot roze verf schilderde ze hele gebouwen in de 

gemeente roze, met dank aan Photoshop. Op Koningsdag ging ze het centrum van Mijdrecht in om 

reclame te maken voor de kunstroute. Uiteindelijk werd haar verschijning gebruikt voor de posters en 

flyers en werd ze ingezet voor de ludieke openingsact op vrijdagavond.  

 

In aanloop naar KunstRondeVenen nam lokale omroep RTV Ronde Venen het initiatief om wekelijks 

een deelnemende kunstenaar te interviewen. Dit was als terugkerend item te zien tijdens 

nieuwsprogramma Nieuwsronde. Dit heeft een mooie aanloop gegeven naar het evenement toe. 

 

De middenpagina van De Groene Venen verscheen daags voor het evenement waardoor iedereen 

nog op tijd de allerlaatste en complete informatie over het evenement huis-aan-huis bezorgd kreeg in 

alle kernen van De Ronde Venen. In de middenpagina is alle informatie uit de routefolder opgenomen 

zoals het overzicht met alle deelnemers, hun adressen en de plattegrond van de gehele gemeente. 

 

Naast website www.kunstrondevenen waarop alle informatie over de kunstroute te vinden is, maken 

we ook gebruik van sociale media. Twitteraccount @KunstRondeVenen en onze eigen 

Facebookpagina worden gebruikt om de betrokkenheid te vergroten.    

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kunstrondevenen/
https://www.facebook.com/KunstRondeVenen/
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4 Het vervolg 

 

Gezien de overweldigende belangstelling voor deelname, het succes en de reacties van bezoekers en 

deelnemende kunstenaars, is KunstRondeVenen rijp gebleken als terugkerend evenement dat om het 

jaar plaatsvindt. Ook de formule, het combineren van beeldende kunst met andere kunstvormen, zoals 

muziek, dans, verhalen vertellen etc. wordt daarbij gehandhaafd. Doordat KunstRondeVenen een 

vereniging is geworden, is de betrokkenheid bij de kunstroute nog groter geworden. Kunstenaars die 

deze editie hebben meegedaan, zijn nog lid van de vereniging als ze geïnformeerd worden over de 

volgende editie. 

 

Het concept om meerdere kunstenaars op één locatie te laten exposeren, is dusdanig goed bevallen 

dat de organisatie voor de volgende editie kijkt of daar meer mee gedaan kan worden. Dat gaat 

bovendien goed samen met het groeiende aantal kunstenaars dat zich aanmeldt voor de kunstroute. 

Door meer gezamenlijk te exposeren, blijft het aantal te bezoeken ateliers toch overzichtelijk. Ook 

zou het mooi zijn om de samenwerking met de PlusBus van Tympaan-De Baat voort te zetten, omdat 

het ook mindervaliden zonder eigen vervoer een kans geeft om ateliers te bezoeken.  

 

Het kernteam van KunstRondeVenen, dat deze editie uit veel nieuwe leden bestond, kijkt met een 

goed gevoel terug op de samenwerking en de organisatie. In de verwachting ligt dat veel teamleden 

ook weer betrokken zullen zijn bij de organisatie van de volgende editie. Ook heeft een aantal 

kunstenaars laten weten geïnteresseerd te zijn in deelname aan het kernteam. Kortom, met deze 

derde editie heeft KunstRondeVenen nogmaals laten zien hoe met de organisatie van de kunstroute 

voorzien wordt in een behoefte om het plezier van het maken van kunst te delen met het publiek én 

met andere kunstenaars in de gemeente.  
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Bijlage: Overzicht van financiers en sponsors 

 

Deze sponsors maakten KunstRondeVenen 2017 mogelijk: 

Hoofdsponsors: 

TWEED - online- & offline design 

’s Anders eten en drinken 

De Groene Venen 

Natuurmonumenten 

Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis 

Het Spoorhuis Vinkeveen 

De Zwart dranken & delicatessen 

Event Support Holland 

kfHein, fonds 

Art-Galerie ‘Boven Verwachting’ 

Rabobank Rijn en Veenstromen 

Stichting Ronde Venen Fonds 

SC Johnson Europlant 

Shopping Mijdrecht 

Subsponsors: 

Eric van Wattum (Het Bronzen Paard) 

Bob Nisters 

Netsquare - online succes 

MdB Meijer den Braber vof 

Wijwerkenonline.nl 

Wasserij De Plassen 

Profile Car & Tyrecenter Hogendoorn 

Brane Business Reporting BV 

Amstelstad accountants & adviseurs 

Dagopvang De Nostalgie 

Kunst Rond de Venen 

Tuincentrum De Huifkar 

VOKU 

Muziekschool De Regenboog 

Tympaan-de Baat 

Shanty en zeemanskoor De Turfschippers 

Open Atelier Henny Woud 

Karin Verreusel (Mind ’n Motion) 

Platimex 

Karwei Mijdrecht 

Bouwberijf Gebr. van Scheppingen 

Rekri / Aannemersbedrijf Krimp BV 

Leer-werkplaats Pallas 
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De Rondeveense Uitdaging 

Bjorn Goud 

Bébouw Midreth 

Peter Groot 

Marian Blokker 

Tiny Mens 

Akke Feddema Fokker 

Arthur Dreissen 

Jenneke van Wijngaarden 

Maaike van Rijn 

Karin de Rooij-Leight 

Cora Verbrugge 

Lucas Gajewski 

Gerty van Oostrom 

C.M. Mens-van Rijn 

Sonja Bruning-Westenberg 

Christine Bergkamp 

Daniëlle Faas 

Thijs Markus 

C.M. Mens-van Rijn 

Nico van Oosten 

Meikie van Suchtelen 

Gerty van Oostrum 

A. van Staveren 

Sterel cs Notaris 

Astrid de Graaf-Schmeddes 

C. Veldhuijzen 

M. Willekens 

G. Wortel/C.Erkamp 

Jenneke van Wijngaarden 

Wim Holla Accordeon 

Klezmer Band 

Carolien Straver 

Lidy Tijssen 

Gerrit Hoogebeen 

...en diverse sponsors die liever anoniem blijven.  
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Overzicht van personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd 

Deelnemende kunstenaars en ateliers 
Lida Aardenburg 
Atelier de Kromme Mijdrecht 
Leen van Asselen 
Jan Baas 
Marjolein Berger-Vos 
Christine Bergkamp 
Marian Blokker 
Teuni Bluemink 
Ton Bocxe 
Nico de Boer 
Corinne Bredemeijer 
Leanne Buskermolen 
Alize Engel 
Danielle Faas 
Akke Feddema-Fokker 
Anna Feer 
Lucas Gajewski 
Marleen Gerlagh 
Edith Gerritsma 
Astrid de Graaf-Schmeddes 
Elianne Groenhart 
Peter Groot 
Piotr de Haan 
Pascalle Hanegraaf 
Jos van den Hoven 
Hedy Jagtman 
Marie-José Kleibrink Koeleman 
Marleen van de Kraats 
Rita Kroom 
Gert Kruiswijk 
Wilma Meijer 
Bep de Meijer-Overweg 
Tiny Mens 
Annet Nielen 
Flory Oerlemans-Pels 
Anke Olthof-Boekhout 
Nico van Oosten  
Christine Overdam-Blom 
Gerrie Peek 
Maaike van Rijn 
Agnes Roethof-Akker 
Karin de Rooij-Leicht 
Laura Ruhé 
Annelies de Ruiter 
Gijs van Schalm 
Alex Stempels 

Marion Stok van Dongen 
Carolien Straver 
Marcel Straver 
Angelique Streefkerk 
Meikie van Suchtelen 
Lidy Tijssen 
Cultuurcentrum Tumult 
Kees Veldhuijzen-Van Zanten 
Cora Verbrugge-Pos 
Gerard Vis 
Agnes van der Wal-Baselier 
Henny Woud  
Marie-Thérèse Willekens 
Jenneke van Wijngaarden 
Resi van Zijl 
Marijke Zwart 

Met dank aan: 

Jazztrio Tijs Klaassen  

Ans van der Harten - Keltische harp 

Greetje de Haan & leerlingen- zang 

Heyser Klezmerband - Oost-Europese volksmuziek 

Dansers Jazz- en showballet Nicole 

Dansers Kunst Rond de Venen o.l.v. Aino Merits 

Judith Glasbeek - fluitensemble 

Leerlingen Muziekschool de Regenboog - zang en 

gitaar 

Shantykoor De Turfschippers 

Nina en Annemiek - zang 

Leo Molenaar - gitaarmuziek 

Wim Holla - accordeonmuziek 

Vrouwentrio Jam Mama - zang, keyboard, 

percussie 

Justin Buskermolen - demo's stencilart & tatoeëren
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Bijlage Verspreidingslocaties van Posters en folders 

De Hoef 

HSV 

Springbok 

Landwinkel De Lindenhorst 

Antoniusschool 

 

Wilnis 

De Hint 

Bibliotheek 

Diverse winkels Dorpsstraat 

Supermarkten 

Scholen 

Golfterrein 

Rijdes 

De Paraplu 

De Willistee 

 

Vinkeveen 

’ s Anders 

De Broedplaats 

Dierenartspraktijk  

Maria-Oord 

De Buurtkamer/ De Boei 

Bibliotheek 

Kerk 

Supermarkten 

Zorgcentrum Zuiderhof (Futenlaan) 

’s Anders 

De Veensteker 

De Plashoeve 

Het VLC 

Tennisvereniging 

Basisscholen 

 

Mijdrecht 

Profile Tirecenter 

Stal Bos 

Boni 

Bibliotheek 

Atelier de Kromme Mijdrecht 

De Meijert 

Aanleunwoningencomplex De Kom 

Bibliotheek 

Gemeentetehuis 

Inloophuis Het Anker 

Het Rechthuis 

Rendez Vous 

Mondria 

Het Lokaal 

De Baat 

Supermarkten 

Flyerplaats tegenover de Boni 

Het VLC 

Cafe Cens 

Kantine Argon 

Basisscholen 

 

Amstelhoek 

Trimsalon de Amstel 

 

Waverveen 

Van Vliet groenten en Fruit 

Open atelier Henny Woud 

 

Abcoude 

Piet Mondriaan Theater 

Bibliotheek 

Supermarkten 

Ontmoetingscentrum De Angstelborgh 

(dorpszicht 22) 

Cafés 

Scholen 

 

Baambrugge 

Dorpscentrum De Vijf Bogen 

Supermarkt 

Cafés 

 

Uithoorn 

Winkelcentrum Amstelplein (net in Uithoorn, 

de brug over) bij AH, C1000 etc. 

Winkelcentrum Zijdelwaard 

Bibliotheek Uithoorn 

Bushalte Uithoorn (restaurant) 

Café Onze Vrijheid 

Buurtcentrum 

 

Utrecht 

MOVISIE
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Bijlage: Media-overzicht 

     

           

  
          



KunstRondeVenen 2017 

Een geslaagde route  Pagina 15 

               
 

                    
 

                                     



KunstRondeVenen 2017 

Pagina 16 Een geslaagde route 

 

      

                     

  

 

 

 

 

 

 


