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Voorwoord 

De organisatie van KunstRondeVenen kijkt terug op een 

zeer geslaagde open atelier route. Naar schatting 1000-

2000 mensen bezochten de ateliers van circa 50 lokale 

kunstenaars. Niet alleen inwoners van De Ronde Venen 

bezochten de route, maar ook kwamen bezoekers van 

daarbuiten, aangetrokken door de mogelijkheid om een 

mooie fietsroute te maken in combinatie met een blik op 

kunst, optredens en de mogelijkheid tot een persoonlijk 

gesprek met verschillende kunstenaars. 

De route leverde veel publiciteit op. De website 

www.kunstrondevenen.nl trok 2880 unieke bezoekers. 

Negen maal verschenen er berichten in lokale en 

regionale media en drie maal was er een interview op 

regionale radio of TV.  

De organisatie verspreidde 350 posters en 5000 folders. 

Vijftien reclameborden trokken de aandacht van 

verkeersdeelnemers en via een dubbele pagina in De 

Groene Venen werd de foldertekst en het routekaartje 

huis aan huis bezorgd in de gehele gemeente.  

 

 

 

http://www.kunstrondevenen.nl/
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KunstRondeVenen 
 

V E R S L A G  V A N  E E N  G E S L A A G D E  K U N S T R O U T E  

1. Kwaliteit, resultaat en samenwerking voorop 

Meer dan 15 jaar geleden werd er voor het laatst een open atelier route gehouden 

in de gemeente De Ronde Venen. Dankzij een gezamenlijk initiatief van de kunst- 

en cultuurconsulenten, enkele kunstenaars en vereniging Atelier de Kromme 

Mijdrecht is de open atelier route in de gemeente in ere hersteld. En met succes. 

 

KunstRondeVenen is een voorbeeld van een zeer geslaagde samenwerking tussen 

professionele en amateur kunstenaars.  

De initiatiegroep die in april 2012 de eerste ideeën besprak, zorgde er voor dat in 

mei 2012 een brede groep kunstenaars bijeenkwam om van gedachten te wisselen 

over uitgangspunten en doelstellingen van de te organiseren route. Van meet af 

aan stond voor iedereen, professional én amateur, de kwaliteit voorop.  

Al tijdens het eerste overleg van de initiatiefgroep werden de uitgangspunten 

geformuleerd, die tijdens de verdere organisatie overeind zijn gebleven: 

- lage drempel om ook mensen te trekken die niet vanzelfsprekend met kunst 

bezig zijn 

- combineren met fietstocht 

- naast kunst, andere expressievormen, zoals muziek, dans en verhalen vertellen  

- in atelier presenteren 

- minimaal 10 ateliers 

- laatste weekend mei (25 & 26 mei 2013) vanwege kans op mooi fietsweer 
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2. Een geslaagde route 

KunstRondeVenen vond plaats van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei. Op 

vrijdag 24 mei werd ’s avonds een openingsborrel georganiseerd voor 

deelnemende kunstenaars, sponsors en andere genodigden in Het Lokaal in 

Mijdrecht. Deze horecaonderneming met een maatschappelijke doelstelling was 

tevens de startruimte voor de route op zaterdag en zondag.  

37 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 50 kunstenaars waren aanwezig in hun ruimte om hun kunstwerken te 

exposeren. 

In een aantal ateliers vonden bovendien andere activiteiten plaats, zoals verhalen 

voorlezen, muziek, zang en dans. In enkele atelier konden bezoekers zelf creatief 

aan de slag met aanwezige materialen, zoals klei en verf.  

 

2.1 De openingsavond 

De KunstRondeVenen werd feestelijk geopend 

tijdens de openingsavond op 24 mei in het Eet & 

Drink Lokaal van Stichting 2BE in Mijdrecht. Meer 

dan 100 kunstenaars, sponsors, donateurs en 

andere genodigden waren aanwezig. Overdag was er 

door vrijwilligers in Het Lokaal een prachtige 

expositie ingericht met een werkstuk van iedere 

deelnemende kunstenaar. Na een inleidende 

voorstelling van een groep danseressen van 

Showballet Nicole, werd KunstRondeVenen officieel 

geopend door de wethouder van cultuur van de 

gemeente De Ronde Venen, Erica Spil. Daarna was 

er gelegenheid om de expositie te bekijken.  
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De avond werd verder opgeluisterd door 

verhalenvertelster Elza Vis, die speciaal voor 

KunstRondeVenen een verhaal had geschreven. Zij werd 

muzikaal begeleid door 2 muzikanten op viool en 

accordeon.  

Daarnaast werden er onder de sponsors en donateurs 

drie kunstwerken verloot. Deze werken bestonden uit 

een aantal door deelnemende kunstenaars beschilderde 

doekjes van 20 x 20 cm, die waren samengevoegd tot 

grotere werken. De werken hebben inmiddels een plek 

gevonden bij de Rabobank, Stichting 2BE en Drukkerij 

Buskermolen.  

 

2.2     Startlocatie 

Het Eet & Drinklokaal was tevens de startlocatie tijdens 

het weekend. Gastvrouwen informeerde de bezoekers 

over de route en er waren routekaarten beschikbaar. Daarnaast konden de 

bezoekers de expositie bekijken en daarop de route desgewenst aanpassen. Op 

zaterdag werden ruim 140 bezoekers genoteerd en op zondag meer dan 125. 

 

2.3 De route 

Op zaterdag en zondag was het de beurt aan de beelden 

kunstenaars. Op sommige locaties 

konden bezoekers genieten van muziek, 

verhalen of dans. Op andere konden ze   

zelf creatief aan de slag.  
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Ruim 50 gastvrije kunstenaars, verspreid over 35 locaties 

ontvingen gemiddeld over deze twee dagen  per atelier 

234 bezoekers. Deze mensen bezochten gemiddeld 9 

ateliers tijdens de beide dagen. Het totaal aantal unieke 

bezoekers voor de totale route ligt daarmee op minimaal 

1000 en maximaal 2000.  Gezien het winderige, wat frisse 

weer is dit een behoorlijk hoog aantal.  

Veel bezoekers en álle deelnemende kunstenaars spraken tijdens en na afloop van 

KunstRondeVenen hun waardering uit voor de organisatie en de kwaliteit van de 

route.  

Veel gehoorde geluiden waren dat het goed is dat er 

weer een route is, verbazing over de hoeveelheid 

kunstenaars en de diversiteit en kwaliteit van het werk, 

dat de route inspirerend was en waardering voor de 

gastvrij ontvangst bij de ateliers. Er waren ook bezoekers 

die de wens uitten dat er minstens één keer per jaar een route g  eorganiseerd zou 

worden. Veel bezoekers vonden het ook erg leuk om de ateliers, woningen en 

tuinen van de kunstenaars te zien en zo een kijkje te nemen achter deuren waar ze 

soms alleen maar voorbij rijden. 

Het aantal te bezoeken locaties was zelfs zo hoog, 

dat het vrijwel onmogelijk was om in twee dagen alle 

kunstenaars te bezoeken. Aan de ene kant is dit 

jammer, maar het dwong de bezoekers ook duidelijke 

keuzes te maken, wat juist gemotiveerd publiek 

opleverd e.  

 

  



KunstRondeVenen 2013 

Een geslaagde route  Pagina 7 

3. Organisatie en financiering 

 

Uit het brede overleg van kunstenaars is een kleine “kerngroep” gevormd van een 

zevental deelnemende kunstenaars. Deze groep vormde, met begeleiding van de 

beide kunst- en cultuurconsulenten een hecht team dat de organisatie van de route 

met veel inzet ter hand genomen. Zij heeft ervoor gezorgd dat ruim een maand 

voor het evenement alle belangrijke zaken geregeld waren binnen financieel 

gezonde randvoorwaarden.  

De kerngroep die KunstRondeVenen organiseerde bestond uit negen personen. 

Deze groep heeft op basis van wensen en kwaliteiten de taken verdeeld en 

uitgevoerd. In een bijlage vindt u de namen en taakverdeling.  

 

3.1 Taakverdeling 

Een van de kunst- en cultuurconsulenten heeft de coördinatie en voorzitterschap 

op zich genomen.  

Binnen dit organisatieteam werden alle noodzakelijke taken verdeeld: 

- Begroting opstellen 

- Fondsen benaderen en subsidies aanvragen 

- Sponsorwerving 

- Werving van deelnemende kunstenaars 

- Organisatie van de route als geheel 

- Oriëntatie op startruimte en organisatie opening 

- Vormgeving 

- Publiciteit 

Atelier de Kromme Mijdrecht heeft als rechtspersoon het penvoerderschap op zich 

genomen en was met een bestuurslid vertegenwoordigd in de organisatie. Deze 

persoon nam tevens het penningmeesterschap op zich. Er werden twee 

begrotingen opgesteld, een ruime en een minimale.  

Op basis daarvan hebben twee mensen zich ingespannen om fondsen en andere 

grote financiers te benaderen.  

Twee mensen bogen zich over de kleine lokale sponsors, die minimaal € 50,00 in 

geld, diensten of producten moesten doneren om met hun logo op de website te 

komen.  
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Twee mensen hebben zich bezig gehouden met het opstellen en uitvoeren van een 

PR- en mediaplan, zoals informatie voor sponsors, persberichten e.d.  

Twee leden van de kerngroep hebben een startlokatie gezocht, de expositie in de 

startruimte en de openingsborrel georganiseerd.  

Een van de kerngroepleden is naast kunstenaar ook grafisch ontwerper en heeft via 

zijn eigen bureau alle vormgeving en de website op zich genomen. Door een deel 

van de personele inzet te sponsoren, konden op een aantal grote uitgavenposten 

bespaard worden.  

 

3.2 Financiering – de werving van financiers en sponsors 

Dankzij de donaties van enkele grote financiers, hebben we een solide basis 

kunnen leggen onder de financiering van KunstRondeVenen. We noemen hier 

Grafisch ontwerpbureau Tweed uit Vinkeveen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 

KF Heinfonds, het Rabo Dichtbij fonds, SC Johnson Europlant, Gemeente De Ronde 

Venen en Stichting Ronde Venen Fonds.  

Daarnaast hebben twee leden van de kerngroep zich ingespannen om contact te 

leggen met lokale bedrijven en organisaties voor sponsoring in geld of natura. Tot 

slot hebben we ook in ons persoonlijke netwerk nog wat geld binnen kunnen halen 

via een eenvoudige “crowdfunding” via de e-mail. Dit heeft alles bij elkaar € 

2000,00 opgebracht, meer dan we hadden verwacht.  

  

Voor de financiers hadden we de volgende tegenprestaties bedacht. Voor minimaal 

€ 50,00 aan geld of diensten werden logo en link naar de website van bedrijven op 

de homepage en later op een aparte sponsorpagina van de website van 

KunstRondeVenen geplaatst. Bij minimaal € 500,00 werd het logo ook opgenomen 

op de posters en folders en waren ze zichtbaar op alle pagina’s van de website. 

Daarnaast werden alle sponsors uitgenodigd voor een openingsborrel op de 

vrijdagavond voor de route.  

 

3.3 Financiering – de verantwoording 

KunstRondeVenen is uiteindelijk met een bedrag van € 14.588,53 gerealiseerd. Dit 

is ruim € 500,00 boven de oorspronkelijke begroting, maar daar staat tegenover 

dat we dankzij alle financiers en sponsors een meer dan sluitende begroting 

hebben gerealiseerd. In een bijlage is de begroting en realisering opgenomen. Met 

de toegezegde “garantiesubsidies” van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het KF 

Heinfonds, komen we nu, ten opzichte van de uitgaven, uit op een 

begrotingsoverschot van € 31,47.  
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Het grootste deel (ongeveer tweederde) van de donaties is besteed aan de 

startkosten, zoals het logo, en een deel van de andere vormgevingskosten, de 

vlaggen, vlaggenstokken, grond- en muurankers. Een groot deel hiervan hoeven 

we over twee jaar niet opnieuw uit te geven.  

 

Omdat de financiering aanvankelijk nog twijfelachtig was, vooral de sponsoring 

kwam wat traag op gang, is er een minimale begroting gemaakt waarbij de route 

naar de mening van de organisatie toch nog door zou kunnen gaan. Maar na de 

aarzelende start, kwam de sponsoring goed op gang en hadden we twee maanden 

voor de start van de route de oorspronkelijke begroting rond.  
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4 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.  Met de vorming van de kerngroep en de taakverdeling, is er 

een onmiddellijke start gemaakt met een PR- en mediaplan en zijn de eerste acties 

ondernomen. Zo werd in een vroeg stadium een wervingstekst geschreven voor 

financiers, sponsors en mogelijke deelnemers. In achtereenvolgende persberichten 

riepen we kunstenaars op om zich aan te melden voor KunstRondeVenen, vroegen 

we sponsors zich te melden, maakten we de uitgestippelde routes en het 

programma bekend.  

De persberichten werden door lokale weekbladen 

overgenomen als korte berichten, maar zorgden er 

ook voor dat KunstRondeVenen onder de aandacht 

van de diverse redacties werd gebracht. Al in maart, 

ruim 2 maanden voor KunstRondeVenen, 

publiceerde Witte Weekblad De Ronde een artikel 

over de kunstroute, waarbij de krant vast een 

bezoek bracht aan verschillende ateliers. De weken 

voorafgaand aan 

KunstRondeVenen tot 

een week na afloop van het evenement, was de 

kunstroute in de diverse media niet te missen. 

Kranten, televisie en radio besteedden aandacht aan 

het onderwerp. Ook de vijftien posterborden die de 

twee weken voorafgaand aan de kunstroute verspreid 

over de gemeente geplaatst werden, kunnen bijna 

niemand ontgaan zijn.   

 

Al snel na de start van de organisatie werd de website www.kunstrondevenen in het 

leven geroepen. Ook maakten we de Twitteraccount @KunstRondeVenen aan en 

een eigen Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/KunstRondeVenen?ref=stream. 

http://www.kunstrondevenen/
https://www.facebook.com/KunstRondeVenen?ref=stream
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In de verdere aanloop van KunstRondeVenen introduceerden we twee maanden 

lang dagelijks één van de deelnemende kunstenaars op deze pagina, als 

voorproefje op KunstRondeVenen. Hierdoor ging de pagina al snel leven.  

Inmiddels wordt deze door ruim 70 mensen gevolgd en nog altijd wordt er door 

bezoekers veel gereageerd op de berichten. 

 

In een bijlage volgt een overzicht van de verstuurde persberichten, gevolgd door de 

artikels en interviews die in de verschillende media verschenen. 

 

Enkele weken voor KunstRondeVenen verspreidden een groot aantal deelnemende 

kunstenaars A3- en A4-posters en folders op een groot aantal lokaties in en buiten 

de gemeentegrenzen. In een bijlage vindt u een overzicht van de lokaties.  
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5 Het vervolg 

 

KunstRondeVenen willen we elke twee jaar opnieuw organiseren. Omdat er door 

stichting AB-Art elke twee jaar in de kernen Abcoude en Baambrugge van de 

gemeente De Ronde Venen eveneens een kunstroute wordt georganiseerd, hebben 

we besloten om “uit de pas” met deze route te lopen. Zo wordt er elk jaar een 

kunstroute georganiseerd binnen de gemeentegrenzen.  

 

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

van bezoekers en deelnemende kunstenaars, is KunstRondeVenen zeker voor 

herhaling vatbaar. Ook de formule, waarbij we beeldende kunst combineren met 

andere kunstvormen, zoals muziek, dans, verhalen vertellen etc. willen we daarbij 

handhaven of zelfs uitbreiden.  

 

De huidige kerngroep heeft unaniem aangegeven de volgende route in 2015 weer 

te willen organiseren.  

 

We doen graag weer een beroep op iedere organisatie die deze (eerste) editie van 

KunstRondeVenen mogelijk heeft gemaakt.  

 

Hartelijk dank daarvoor namens de kerngroep van KunstRondeVenen: 

Marjolein Berger – organisatie openingsborrel en expositie startruimte 

Bep Blenderman - organisatie openingsborrel en expositie startruimte 

Leanne Buskermolen – PR en Mediabeleid 

Marlous van Merkenstein – PR en Mediabeleid 

Marcel Straver – Vormgeving 

Henny Woud – Sponsorwerving 

Marijke Zwart – Sponsorwerving 

Margriet Veeneman – Coördinatie en fondswerving 

Nico van Oosten – Financiën en fondswerving 
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Bijlage: Overzicht van financiers en sponsors 

Financiers: 

Gemeente De Ronde Venen 

K.F. Hein Fonds  www.kfhein.nl 

Prins Bernhard Cultuurfonds  www.cultuurfonds.nl 

Rabobank Rijn en Veenstromen  www.rv.rabobank.nl 

SC Johnson Europlant 

Stichting Ronde Venen Fonds  www.vsbfonds.nl 

TWEED  www.tweed.nl 

 

Sponsors: 

ABN-Amro De Ronde Venen – www.abnamro.nl  

Aparts  www.apartsmijdrecht.nl 

Art-Galerie ‘Boven Verwachting’  www.bovenverwachting.eu 

Assuline BV  www.assuline.nl 

Atelier De Kromme Mijdrecht  www.atelierdekrommemijdrecht.nl 

Atelier De Waterlelie  www.atelierwaterlelie.exto.nl 

Atelier van steen tot beeld  www.vansteentotbeeld.nl 

’s Anders Eten & Drinken  www.sandersetenendrinken.nl 

Blauw Autoverhuur  www.blauwautoverhuur.nl 

Brane Business Reporting BV  www.brane.nl 

Brasserie de Waard  www.brasseriedewaard.nl 

Sonja Bruning-Westenberg 

Coby Daalmeijer  www.coby-d-art.net 

Michiel Cornel 

De Inlijsteraar  www.deinlijsteraar.nl 

De Rekenmeester  www.derekenmeester.nl 

De Rooij zand en grindhandel  www.derooijzand.nl 

Dirk Stam IJzerwaren  www.dirkstam.nl 

Drukkerij Buskermolen  www.buskermolen.nl 

B.A.M. Enthoven 

Jazz- en showballet Nicole  www.showballetnicole.nl 

MdB administratieve en fiscale dienstverlening  www.mdbfinancieel.nl 

http://www.kfhein.nl/
http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.rv.rabobank.nl/
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.tweed.nl/
http://www.abnamro.nl/
http://www.apartsmijdrecht.nl/
http://www.bovenverwachting.eu/
http://www.assuline.nl/
http://www.atelierdekrommemijdrecht.nl/
http://www.atelierwaterlelie.exto.nl/
http://www.vansteentotbeeld.nl/
http://www.sandersetenendrinken.nl/
http://www.blauwautoverhuur.nl/
http://www.brane.nl/
http://www.brasseriedewaard.nl/
http://www.coby-d-art.net/
http://www.deinlijsteraar.nl/
http://www.derekenmeester.nl/
http://www.derooijzand.nl/
http://www.dirkstam.nl/
http://www.buskermolen.nl/
http://www.showballetnicole.nl/
http://www.mdbfinancieel.nl/
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Boekhandel Mondria  www.boekhandelmondria.nl 

Porton & Koeleman Architecten AvB BNA  www.lenporton.nl 

Reurings Onroerend Goed 

SKW Vormgeving  www.skwvormgeving.nl 

Stichting 2BE  www.stichting2be.nl 

Toos van Suchtelen en Hein Kraanen 

Tennisschool Tennis Actief  www.tennisactief.nl 

Toyota Van Ekris  www.vanekris.nl 

Univé Groene Hart  www.unive-groenehart.nl 

Van der Ham Service Mijdrecht  www.vanderhamservice.nl 

Van Dort & Partners  www.vandortenpartners.nl 

Van Walraven  www.vanwalraven.com 

Verweij Printing  www.verweij.nl 

Voku Serres & Kozijnen  www.voku.nl 

White Fountain Productions 

www.youtube.com/channel/UCz3PY8Kv_FBeiNJNI6UN2tQ?feature=watch 

Jos van Zijl www.josvanzijl.nl  

 

N.B. De sponsors zonder webverwijzing wilden niet zichtbaar zijn op onze website.  

  

http://www.boekhandelmondria.nl/
http://www.lenporton.nl/
http://www.skwvormgeving.nl/
http://www.stichting2be.nl/
http://www.tennisactief.nl/
http://www.vanekris.nl/
http://www.unive-groenehart.nl/
http://www.vanderhamservice.nl/
http://www.vandortenpartners.nl/
http://www.vanwalraven.com/
http://www.verweij.nl/
http://www.voku.nl/
http://www.youtube.com/channel/UCz3PY8Kv_FBeiNJNI6UN2tQ?feature=watch
http://www.josvanzijl.nl/


KunstRondeVenen 2013 

Een geslaagde route  Pagina 15 

Overzicht van personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd 

Deelnemende kunstenaars en ateliers 

Atelier de Kromme Mijdrecht 

Peter ter Beek 

Marjolein Berger-Vos 

Bep Blenderman Overweg 

Ton Bocxe 

Gerda Boele 

Nico de Boer 

Corinne Bredemeijer 

Leanne Buskermolen 

Dorpsacademie Mus en Muzen 

Marianne van Eck 

Akke Feddema Fokker 

Thea Ferwerda 

Charlotte de Groot 

Henny Heijnen 

Mieke Jager 

Hedy Jagtman 

Marie-José Kleibrink-Koeleman 

Nel Koeleman-Tuinenburg 

Marijke Kroon 

Annet Nielen 

Nico van Oosten  

Annie Overbeeke 

Annemarieke Reeskamp 

Ann Robles 

Laura Ruhe 

Ans van Rijn 

Marion Stok van Dongen 

Marcel Straver 

Tineke van Strien 

Meikie van Suchtelen 

Lidy Tijssen 

Veenlanden College 

Adriaan van der Veer 

Cora Verbrugge 
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Gerard Vis 

Henny Woud  

Auke Ykema 

Resi van Zijl 

Marijke Zwart 

Met dank aan: 

Balkan Ensemble Amstelland - muziek 

Haz Beanz – folkmuziek 

Binnenste Buiten Verhalen - Elza Vis – verhalen vertellen 

Bianca van Diemen – accordeon 

Boas Dubbelman - Latin-Jazz gitaar 

Ellen Hack - viool 

David Hague - topkok 

Miep van der Hoek - kunstenaar 

De Inlijsteraar – inlijstadvies 

Sabrina Koning-Woud – kunstenaar (ontwerp vlaggen) 

Brian Kruijt – gitaar 

De Kweektuin – locatie  

Het Lokaal – startruimte van KunstRondeVenen  

Martin de Meijer en Nico Brouwer – opbouw expositie in Het Lokaal 

Multicake – cupcakes versieren 

Jazz & Showballet Nicole o.l.v. Edith Blok - dans 

Kantoor Van Rossum Makelaardij - locatie 

Patrick Staal – kunstenaar 

De Tuinderij (Marijke van Kouwen ) - bloemsierkunst 

Pim Verbokkem van Smooth Coffee – barista  

Vertelkring De Schatkist – Joke Dekker–Booij, Joop Cuvelier en Gerrie Stevenhage- 

verhalen vertellen 

Karin van Vliet – accordeon 
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Bijlage Verspreidingslokaties 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 Willestee 

 

Vinkeveen 

' s Anders 

Dierenartspraktijk  

Maria-Oord 

De Buurtkamer/ De Boei 

Bibliotheek 

Kerk 

Museum De Ronde Venen 

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 
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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 

Uihoorn, de brug over) bij AH, 

C1000 etc 

Winkelcentrum Zijdelwaard 

Bibliotheek Uithoorn 

Bushalte Uithoorn (restaurant) 

Café Onze Vrijheid 

Buurtcentrum 

 

Woerden 

Bibliotheek  

het Toeristisch Trefpunt  

 

Kockengen 

Rabobank  

Galerie  

Annelies van Beek Thuis (AKM-lid) 

 

Amstelveen 

Nova College 

 

Kamerick 

Bezoekerscentrum Oortjespad 

Golfvereniging 

 

Uithoorn 

Galerie Fort a/d Drecht  

 

Utrecht 

MOVISIE 

 

Nieuwersluis 

Fort Nieuwersluis 
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Bijlage: Overzicht van persberichten 

Persbericht november 2012 

KunstRondeVenen zoekt lokale kunstenaars 
Eerste atelierroute De Ronde Venen van start in mei 2013 
 

DE RONDE VENEN - Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor de atelierroute van De 

Ronde Venen. Op 25 en 26 mei 2013 vindt de eerste editie plaats van KunstRondeVenen, 

een fietstocht langs de werkplaatsen van de creatieve bewoners uit de gemeente.  

 

De atelierroute door Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen , Waverveen en Wilnis 

voert bezoekers langs ateliers van schilders, beeldhouwers, fotografen en zelfs een 

Hoefse glasblazer. Bezoekers van KunstRondeVenen kunnen op zaterdag 25 en zondag 

26 mei 2013 voor het eerst een kijkje nemen in de ateliers van de creatieve bewoners van 

De Ronde Venen. Op elke locatie kunnen zij het werk bekijken van de kunstenaars én zich 

laten verrassen door dansers, muzikanten, verhalenvertellers of dichters.  

 

Kunst uit de gemeente wordt met KunstRondeVenen in het zonnetje gezet en verbindt de 

kunstenaars onderling met elkaar. De atelierroute komt tot stand dankzij vrijwilligers, 

subsidies en sponsors. En natuurlijk door deelname van lokale kunstenaars! Alle 

kunstenaars uit de gemeente, zowel amateurs als professionals, krijgen een unieke kans 

om tijdens het laatste weekend van mei hun werk aan het publiek te laten zien.  

 

Bijna dertig kunstenaars hebben zich inmiddels aangemeld. Wil jij ook deelnemen als 

kunstenaar aan KunstRondeVenen? Stuur voor 1 januari 2013 een email naar 

cultuurconsulent Margriet Veeneman via m.veeneman@bibliotheekavv.nl met daarin je 

naam, het adres van jouw atelier en de kunstvorm  die je wilt laten zien aan het publiek. 

Deelnemers betalen een bijdrage van 25 euro. Ben je artiest uit De Ronde Venen en lijkt 

het je leuk om tijdens KunstRondeVenen een optreden te verzorgen? Ook dan kun je 

Margriet een mailtje sturen met je naam, discipline en het soort optreden dat je wilt 

geven. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld): 

Indien u meer wilt weten over KunstRondeVenen, dan kun u contact opnemen met 

Margriet Veeneman via m.veeneman@bibliotheekavv.nl of telefonisch via 0612152083. 

 

mailto:m.veeneman@bibliotheekavv.nl
mailto:m.veeneman@bibliotheekavv.nl
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Persbericht maart 2013 

Sponsor KunstRondeVenen en win een uniek kunstwerk! 

 

Om een fantastische eerste editie van KunstRondeVenen te realiseren op 25 en 26 mei, 

zoekt de organisatie lokale ondernemers die de atelierroute willen ondersteunen. Tijdens 

de feestelijke openingsavond wordt onder de sponsors een uniek kunstwerk verloot. 

De eerste editie van KunstRondeVenen vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 mei. 

Om de atelierroute tot een succes te maken, doet de organisatie een beroep op lokale 

ondernemers uit de gemeente. Behalve financiële ondersteuning is ook een bijdrage in 

natura van harte welkom.  

 

Bedrijven die sponsoren zien hun bedrijfsnaam terug in de promotie-uitingen van 

KunstRondeVenen. Daarnaast krijgen zij een speciale uitnodiging voor de opening. 

Tijdens deze feestelijke gelegenheid op vrijdagavond 24 mei wordt onder de sponsors 

een uniek kunstwerk verloot, waaraan alle deelnemende kunstenaars een steentje hebben 

bijgedragen!  

 

KunstRondeVenen is op zoek naar lokale ondernemers die de atelierroute willen 

ondersteunen. Heeft u interesse? Neem contact op met Marijke Zwart van 

KunstRondeVenen via marijkezwart.art@hotmail.com of bel 0297-285119. Kijk voor meer 

informatie op www.kunstrondevenen.nl.  

 

 

 
  

mailto:marijkezwart.art@hotmail.com
http://www.kunstrondevenen.nl/
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Persbericht april 2013 

Route en programma KunstRondeVenen bekend 

Kunst, workshops en optredens tijdens eerste atelierroute 
 

DE RONDE VENEN – Veertig kunstenaars stellen op 25 en 26 mei hun ateliers open voor 

publiek tijdens KunstRondeVenen, een fietstocht langs 35 werkplaatsen van de creatieve 

bewoners uit de gemeente. ‘Na veel knip- en plakwerk hebben we twee mooie routes in 

elkaar gezet.’ 

De atelierroute door Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen , Waverveen en Wilnis 

voert bezoekers langs ateliers van kunstenaars van allerlei disciplines. Op zaterdag 25 en 

zondag 26 mei  stellen zij hun werkplaats open voor publiek.  

In een paar ateliers kunnen mensen zelf de handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld 

door een potje te draaien op een draaischijf, een cupcake te versieren en door zelf aan de 

slag te gaan met speksteen, penseel of paletmes. Ook kan het publiek zich laten 

verrassen door optredens. Zo speelt op zondag in atelier Het Tuinhuis in De Hoef het 

jazzkwartet Oosterdok 4 en zijn op verschillende locaties verhalenvertellers aanwezig.  

De tocht langs de ateliers werd na lang puzzelen opgesplitst in twee routes van beiden 

ruim twintig kilometer. Vanaf startpunt Het Lokaal in Mijdrecht voert één route langs de 

westkant van de gemeente door Mijdrecht, De Hoef en Amstelhoek. De tweede route 

bestrijkt Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en Wilnis. ,,Het was een aardig gepuzzel om 

aan de hand van de 35 ateliers een mooie fietsroute uit te zetten, maar na veel knip- en 

plakwerk waren we er uit,” vertelt Marcel Straver van KunstRondeVenen. Samen met 

Leanne Buskermolen zette hij de route zo in elkaar, dat deze ook te voet of met de auto 

is af te leggen. Dat de werkplaatsen nu zijn verdeeld over twee routes, vindt Straver 

eigenlijk wel handig: ,,Nu kunnen mensen het bezoeken van de vele ateliers verdelen over 

twee dagen.” 

In startlocatie Het Lokaal hangt een kunstwerk van elke deelnemende kunstenaar en 

liggen de routefolders klaar. Ook is hier een gastvrouw van KunstRondeVenen aanwezig 

om bezoekers verder op weg te helpen en zijn hier lunch en drankjes verkrijgbaar. 

Het Lokaal is gevestigd aan Rondweg 1a in Mijdrecht. Op zaterdag zijn deelnemers hier 

welkom van 9.30 uur tot 17.30 uur en op zondag van 10.30 uur tot 16.30 uur. Op beide 

dagen zijn alle atelierdeuren geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie over 

KunstRondeVenen en het complete programma, kijk op www.kunstrondevenen.nl.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld): 

Indien u meer wilt weten over KunstRondeVenen, dan kunt u contact opnemen met 

http://www.kunstrondevenen.nl/
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Marlous van Merkenstein via m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl of telefonisch via 

0647202165. 

 

Persbericht mei 2013 

KunstRondeVenen: op de fiets langs open ateliers 

Bezichtig op 25 en 26 mei werk van lokale kunstenaars 
 

DE RONDE VENEN – Veertig kunstenaars stellen op zaterdag 25 en zondag 26 mei hun 

ateliers open voor publiek tijdens KunstRondeVenen, een fietstocht langs de creatieve 

bewoners uit de gemeente.  

 

De atelierroute door Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen , Waverveen en Wilnis 

voert bezoekers langs ateliers van kunstenaars van allerlei disciplines. Op zaterdag 25 en 

zondag 26 mei  stellen zij hun werkplaats open voor publiek.  

 

Bezoekers kunnen werken bekijken van schilders, beeldhouwers, keramisten, fotografen, 

een textielkunstenares en een glasblazer. Behalve individuele kunstenaars doen ook 

Atelier De Kromme Mijdrecht en leerlingen van het VeenLanden College in Vinkeveen 

mee. Onderweg worden bezoekers verrast door optredens van muzikanten en 

verhalenvertellers. Op een aantal plekken mogen ze zelf aan de slag met speksteen, klei 

en zelfs cupcakejes. 

 

De tocht is opgesplitst in twee routes van beiden ruim twintig kilometer. In startlocatie 

Het Lokaal hangt één kunstwerk van elke deelnemende kunstenaar en liggen de 

routefolders klaar. Ook is hier een gastheer of gastvrouw van KunstRondeVenen aanwezig 

om bezoekers verder op weg te helpen en zijn er lunch en drankjes verkrijgbaar.  

 

Het Lokaal is gevestigd aan Rondweg 1a in Mijdrecht. Op zaterdag zijn deelnemers hier 

welkom van 9.30 uur tot 17.30 uur en op zondag van 10.30 uur tot 16.30 uur. Op beide 

dagen zijn alle atelierdeuren geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie over 

KunstRondeVenen en het complete programma, kijk op www.kunstrondevenen.nl.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld): 

Op vrijdagavond 24 mei vindt de feestelijke opening van KunstRondeVenen plaats in Het 

Lokaal in Mijdrecht. Om 19.50 uur zal wethouder van Cultuur Erika Spil KunstRondeVenen 

mailto:m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl
http://www.kunstrondevenen.nl/
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officieel openen. Voor meer informatie over KunstRondeVenen of om aanwezig te zijn 

tijdens de opening, kunt u contact opnemen met Marlous van Merkenstein via 

m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl of telefonisch via 0647202165.  

 

Persuitnodiging mei 2013 

 

Betreft: uitnodiging voor opening KunstRondeVenen 

 

De Ronde Venen, 14 mei 2013 

 

Geachte redactie, 

 

De atelierroute in De Ronde Venen is - na meer dan 15 jaar - terug! Graag nodigen wij u uit voor 

de opening op vrijdagavond 24 mei om 19.30 uur in Het Lokaal in Mijdrecht. 

Programma 

Na een optreden van Jazz & Showballet Nicole, zal wethouder van Cultuur, Erika Spil, om 19.50 uur 

KunstRondeVenen officieel openen. Daarna is het woord aan Elza Vis, die speciaal voor 

KunstRondeVenen een verhaal heeft geschreven. Lokale muzikanten omlijsten met sfeervolle 

klanken de verdere avond, waarop u onder het genot van een hapje en een drankje kunt 

kennismaken en netwerken met alle kunstenaars en andere genodigden.  

U kunt deze avond van alle kunstenaars één werk bekijken, als voorproefje op zaterdag 25 en 

zondag 26 mei, wanneer zij hun atelier openstellen voor publiek.  

Verloting kunstwerken 

Sponsors en donateurs maken deze avond kans op één van de unieke kunstwerken, waaraan alle 

deelnemende kunstenaars hebben meegewerkt. Tijdens de opening worden deze door 

KunstRondeVenen verloot.  

De organisatie zal de avond vastleggen op film, welke u later op internet kunt terugvinden. 

Praktisch 

Het Lokaal is gevestigd aan Rondweg 1a in Mijdrecht. Hier is voldoende parkeergelegenheid 

aanwezig. Graag horen wij per omgaande of we op 24 mei op uw aanwezigheid kunnen rekenen. 

Meld daarom uw komst aan Marlous van Merkenstein via m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl of 

via 06-47202165.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

De organisatie van KunstRondeVenen 

 

P.S. Het kledingadvies voor de avond is casual chic. 

 

  

mailto:m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl
mailto:m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl
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Persbericht mei 2013 
KunstRondeVenen groot succes 
‘Alleen al in mijn atelier telde ik meer dan vierhonderd 

bezoekers’ 
 

DE RONDE VENEN – De eerste editie van KunstRondeVenen was een enorm succes. De 35 

ateliers die op zaterdag 25 en zondag 26 mei waren opengesteld voor publiek werden 

massaal bezocht door enthousiaste kunstliefhebbers. ‘De mensen bleven komen, ik kon 

nog geen vijf minuten zitten.’ 

De eerste editie van KunstRondeVenen werd op zaterdag 25 en zondag 26 mei massaal 

bezocht door inwoners van de gemeente én daarbuiten. Vanaf het moment dat 

startlocatie Het Lokaal in Mijdrecht zaterdag haar deuren opende, stroomden de 

bezoekers massaal binnen. Speciaal voor dit weekend hing hier één kunstwerk van elke 

deelnemende kunstenaar en hielpen gastvrouwen het publiek op weg. De tocht langs de 

ateliers werd opgesplitst in twee fietsroutes  door Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, 

Vinkeveen , Waverveen en Wilnis. Onderweg stopte het publiek op 35 locaties om werken 

te bekijken van lokale kunstenaars.  

Voor de organisatie is het lastig in te schatten hoeveel mensen KunstRondeVenen hebben 

bezocht. ,,In totaal heb ik meer dan vierhonderd mensen geturfd,” vertelt 

medeorganisator Marjolein Berger-Vos, die haar beelden in de Kweektuin in Mijdrecht 

exposeerde. ,,Overal viel er zoveel te zien en te beleven, dat veel mensen niet eens alle 

ateliers konden bezoeken. Het totale aantal bezoekers van KunstRondeVenen ligt 

ongetwijfeld ver boven de duizend.” 

Schilder Peter ter Beek is gesloopt, vertelt hij na afloop van KunstRondeVenen. Bezoekers 

die het atelier in zijn woning aan de Achterbos in Vinkeveen bezochten, kwamen binnen 

via de kleurige taartenwinkel MultiCake. Hier werden gasten ontvangen met koffie en 

konden kinderen een cupcake versieren. Ter Beek: ,,Op beide dagen telde ik ongeveer 

honderd bezoekers. De mensen bleven maar komen, ik heb nog geen vijf minuten 

kunnen zitten.” 

Op vrijdag 24 mei werd KunstRondeVenen al officieel geopend door wethouder Erika Spil. 

Veel bezoekers van KunstRondeVenen lieten afgelopen weekend weten blij te zijn dat de 

atelierroute terug is in De Ronde Venen en kijken al uit naar de tweede editie in mei 

2015. Ter Beek: ,,Dan moet ik wel een nieuwe collectie hebben, dus ik kan weer aan de 

bak.” 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld): 

Voor meer informatie over KunstRondeVenen kunt u contact opnemen met Marlous van 

Merkenstein via m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl of telefonisch via 0647202165. 

Ook kunt u kijken op www.kunstrondevenen.nl.  

  

mailto:m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl
http://www.kunstrondevenen.nl/


KunstRondeVenen 

Pagina 8 Een geslaagde route 

Bijlage: Overzicht van media-aandacht 

Maart 2013, Witte Weekblad De Ronde Venen 
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April 2013 De Groene Venen 
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8 mei 2013, De Nieuwe Meerbode 
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11 mei 2013, Ad Groene Hart, editie Woerden 
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12 mei 2013, radio-interview op RTV Ronde Venen 
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18 mei 2013, Witte Weekblad De Ronde Venen 
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19 mei 2013, De Groene Venen 
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24 mei 2013, de advertentie van KunstRondeVenen als uitneembare middenpagina in De 

Groene Venen 
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Nieuwsronde op RTV Ronde Venen van 24 mei 2013 bracht een item als aankondiging op 

de kunstroute: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=miVeALzujas 

 

 

Nieuwsronde op RTV Ronde Venen bracht op 31 mei een verslag van de geslaagde eerste 

editie van KunstRondeVenen: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zn1NtKbSsDw 
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AD Groene Hart, editie Woerden, 27 mei 2013 
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30 mei 2013, Witte Weekblad De Ronde Venen 
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31 mei 2013, De Groene Venen 
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Bijlage: Verantwoording vormgeving 

 

Logo KunstRondeVenen  

Het logo verbeeldt de creativiteit in De Ronde Venen door middel van de ronde 

kwaststreken in groen en blauw. 

 

Informatiefolder/sponsorcontract  

De opzet van deze sponsorfolder c.q. contract was om direct de beoogde 

kwaliteit/professionaliteit van het evenement en de organisatie te tonen. 

 

Routefolder  

Net als bij de website is de opzet zo gekozen dat men aan de ene kant (letterlijk) een 

goed alfabetisch overzicht krijgt van alle deelnemers en aan de andere kant de twee 

routes met hierop aangegeven de locaties die via cijfers weer verwijzen naar de 

deelnemers. Op de kaart (luchtfoto van het gebied) zijn een groene en een blauwe route 

aangegeven en  verder zijn via een kleurcodering ook alle disciplines aangegeven. In het 

deelnemersoverzicht is van elke deelnemers klein een portretfoto en één representatief 

werk opgenomen, evenals de adresgegevens. In de folder is tevens een beknopte versie 

van het programma opgenomen. De folders zijn via alle deelnemers en bepaalde punten 

in elke kern verspreid. 

 

Posters A4, A3 en A0 (driehoeksborden)  

De posters op A4 en A3 formaat zijn bedoeld voor op prikborden en etalages van de 

plaatselijke middenstand en openbare of culturele instellingen (zoals bibliotheek, 

gemeentehuis, sportclubs e.d.) in alle kernen van De Ronde Venen en omstreken. 

De A0 posters waren ten behoeve van de driehoeksborden die op 15 uitgekozen plekken 

bij doorgaande wegen binnen De Ronde Venen. 

 

Middenpagina De Groene Venen  

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 overizcht me alle deelnemers, het 

routekaartje en het programma. 

 


