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komt dat zien

komt dat horen

WELKOM
op de zevende

‘Een Dijk 
van Kunst 
en Cultuur’
Eemnes 
29 augustus 2021
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Welkom op 
‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’
Eemnes, 29 augustus 2021

Graag heten wij u van harte welkom op onze zevende  kunstroute 

van Eemnes langs de Wakkerendijk en Meentweg! 

Een keuze uit 42 kunstenaars, 10 kunstenmakers en enkele 

ambachten maakt het ook deze keer weer tot een echt feest. Na 

een lange tijd van verplichte stilte kunnen we eindelijk zeggen: 

“Komt dat zien, komt dat horen”.

De Wakkerendijk en de Meentweg met aan de ene zijde het 

schilderachtige Eemnes en aan de andere zijde het weidse 

landschap van de polder nodigt het kunstzinnige oog uit om 

langs deze route te genieten van de kunst en cultuur die wordt 

aangeboden. 

Op twintig verrassende locaties, langs de Wakkerendijk en de 

Meentweg is het een feest van herkenning waar bekende en minder 

bekende Eemnesser beeldend kunstenaars exposeren, zijn ateliers 

en werkplaatsen open en tonen ambachtslieden hun werk. Een 

boeiende ( hernieuwde) kennismaking met kunstenaars. De gehele 

dag is omlijst met verrassende optredens van muzikanten, dichters, 

toneel en verhalenvertellers op diverse locaties.

Het organisatiecomité dankt deelnemende kunstenaars en de 

mensen die belangeloos hun huis, erf of bedrijf openstellen. Wij 

vertrouwen erop dat u als bezoeker met respect omgaat met de 

locatie en de getoonde kunst. Locaties zijn herkenbaar aan het rode 

vaandel met grijze bollen en de deelnemende kunstenaars herkent 

u aan een rode badge met 3 grijze bollen.

In de brochure staat onder elke foto van een kunstwerk het 

adres vermeld waar de kunstenaar tijdens ‘Een Dijk van Kunst 

en Cultuur’ exposeert. Wegens succes is er ook deze keer een 

overzichtstentoonstelling van alle kunstenaars in Kunst Centrum 

Kijkoor, die zondag 29 augustus opent en duurt t/m vrijdag 24 

september. 

Zondag 29 augustus kunt u vanaf 11.00 tot 17.00 uur de gehele 

kunstroute van begin tot eind volgen of zelf uw keuze uit het 

aanbod bepalen. Voor vragen, een hapje en een drankje kunt u de 

gehele dag terecht bij onze centrale locatie ‘Het Oude Raadhuis’. 

De toegang van het evenement is gratis.  Wij verzoeken u om zich te 

houden aan de landelijke coronaregels, die op 29 augustus gelden. 

Gedurende de kunstroute zijn de kunstenaars 

herkenbaar aan een flinke rode button met de drie 

grijze bollen erop.

Wij wensen u allen een aangename en inspirerende dag toe! 
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‘It giet oan!’
We mogen weer genieten van ‘Een Dijk van Kunst 

en Cultuur’. De zevende editie van de kunstroute 

gaat op 29 augustus van start. Een gezellige en 

ontspannen route brengt u die dag van Kunst 

Centrum Kijkoor aan de Eikenlaan, via Wakkerendijk naar de Meent-

weg. Een mooie fietstocht waarin u kunst, cultuur, monumenten, 

ons open landschap en diverse optredens kunt zien.

De 42 kunstenaars laten, na een periode waarin weinig mogelijk 

was, hun nieuwe (en soms oude) werk graag aan u zien. U zult 

bekende gezichten zien en ook enkele nieuwelingen. Soms is het 

hun eerste tentoonstelling voor publiek. Kom dus vooral kijken, 

verwonder u en koop een kunstwerk dat u aanspreekt als u dat wilt. 

De centrale locatie in deze editie is Het Oude Raadhuis. Fijn dat zij 

het gastheerschap op zich hebben genomen.

Er is een jury die 5 kunstenaars zal nomineren en daarnaast is 

er een publieksprijs. U kunt dus zelf uw favoriet kiezen voor de 

publieksprijs. Beide prijzen worden aan het einde van de dag bij de 

afsluiting bekendgemaakt. 

Geweldig dat het comité wederom is geslaagd in een nieuwe editie 

van ‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’. Dank aan alle vrijwilligers, 

Eemnessers die hun huizen beschikbaar stellen voor de exposities 

en de sponsoren. 

Het wordt weer een prachtig evenement! Komt dat zien!

Roland van Benthem, burgemeester van Eemnes

In Memoriam 
Annie Schraag

Op 7 april 2020 is Annie Schraag ons ontvallen.

Vanaf het eerste uur was Annie betrokken bij de totstandkoming en 

oprichting van ‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’. Op de achtergrond 

was Annie de stuwende kracht, altijd enthousiast, altijd vrolijk 

en altijd bezig met de hand en span diensten. Annie maakte 

de vaandels die overal te zien zijn. Annie verzorgde de bosjes 

bloemen welke op iedere locatie werden neergezet. Annie zorgde 

altijd voor de koffie met iets lekkers tijdens de vergaderingen 

van het organisatiecomité. Nog één keer wilde ze meedoen aan 

de organisatie en deze keer niet exposeren met haar herkenbare 

beelden, omdat zij de kunstroute wel eens helemaal wilde zien. Het 

heeft niet zo mogen zijn.

In overleg met haar familie staat er een tafel met 

haar beelden op de plek waar ze alle edities heeft 

gestaan, namelijk bij Toon Wortel, Wakkerendijk 41.

Annie je was er altijd voor iedereen, we missen je.

Het DKC-organisatiecomité
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01. Sahar Kader
Wakkerendijk 210
kadersahar@yahoo.com

02. Marjolein de Vries
Wakkerendijk 210
marjolein8888@gmail.com
insta:
@kunstenares_eemnes

03. Dick Preesman
Wakkerendijk 43
dickpreesman@gmail.com
www.dickpreesman.com

04. Ank v.d. Veer
Wakkerendijk 43
ankvdveer@hotmail.com
naphenri.wixsite.com/
ankvanderveer

05. Manita Rebel
Wakkerendijk 182
manitarebel@hotmail.com
insta: rebelartgallery

06. Janet Arends Roodhart
Wakkerendijk 182
janetarendsroodhart@
gmail.com

07. Krijn Haasnoot
Wakkerendijk 180
kjphaasnoot@planet.nl

08. Hung Hoang
Wakkerendijk 180
hoang.the.h@gmail.com

GENOMINEERD
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09. José Borsen-Hilhorst
Wakkerendijk 160
jborsen@hetnet.nl

10. Willem Geus
Wakkerendijk 160
willem.geus@ziggo.nl

11. Mark de Weger
Wakkerendijk 128
markdeweger@kpnmail.nl
www.werkaandemuur.nl

12. Jan Elders
Wakkerendijk 128
janelders@hotmail.com

13. Joke Gabel
Wakkerendijk 128
jgabel@casema.nl
www.kleicarrousel.nl

14. Carla Endenburg
Wakkerendijk 128
carla.endenburg@xs4all.nl

15. Dayna Kersten
Wakkerendijk 126a
daynakersten3@gmail.com

16. Helma Derksen
Wakkerendijk 126a
helma_sjamaan@
hotmail.com
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17. MyR (Myriam & Rob)
Wakkerendijk 31
myriamwijgman@hotmail.com   
robvschalkwijk@telfort.nl

18. Jurre v.d. Plas
Wakkerendijk 31
jurrevanderplas@
gmail.com

19. Myrthe Bechger
Wakkerendijk 31
sanne_bechger@
hotmail.com

20. Gonnie v. Hofslot
Wakkerendijk 70
gonnievanhofslot@
gmail.com

21. Karin de Boer
Wakkerendijk 70
karinbdeboer@planet.nl

22. Helma Post
Wakkerendijk 68
helma21post@gmail.com

23. Marike Bia-Ketelaar
Wakkerendijk 38
info@artbymarike.nl
www.artbymarike.nl

24. Anne-Claire Venemans
Wakkerendijk 38
taliswoman.me@gmail.com
www.taliswomen.me

GENOMINEERD

GENOMINEERD
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25. Michaela Luijken
Wakkerendijk 38
micha@oelen.nl
www.ateliermicha.nl

26. Irene van Leeuwen
Wakkerendijk 34*
irenevanleeuwen55@
gmail.com
www.2blauwematrozen.nl

27. Liesbeth Nap
Wakkerendijk 30
liesbethnap@hetnet.nl

28. Yvette Signer
Wakkerendijk 30
yvettesigner@gmail.com

29. Maaike Schut
Wakkerendijk 9
info@maaikesbeelden.nl
www.maaikesbeelden.nl

30. Dorothé v.d. Vaart
Wakkerendijk 9
dovaart@gmail.com

31. Theo Beijerinck
Wakkerendijk 5
tbeijerinck@gmail.com

32. Corrie van Wees
Wakkerendijk 5
wico101@gmail.com

(*
 in

ga
ng

 o
m

 d
e 

ho
ek

: r
aa

dh
ui

sl
aa

n)

GENOMINEERD

GENOMINEERD

217169_KunstrouteEemnes_folder.indd   7217169_KunstrouteEemnes_folder.indd   7 22-07-2021   10:4322-07-2021   10:43



33. Marlène Hilhorst-
Spijker
Meentweg 13
marlenespijker@gmail.com
www.spijkerart.jimdo.com

34. Riny van der Valk
Meentweg 13
rinyvandervalk@gmail.com
www.rinyvandervalk.nl

35. Erik Schipper
Meentweg 47
3755tg@gmail.com
www.e.schipper-
kunstwerken.jouwweb.nl

36. Ton v.d. Linden
Meentweg 69a
anthoniejan@icloud.com
www.deverbeeldingvanton.nl

37. José de Schouwer- van
Moorselaar
Meentweg 69a
jjdeschouwer@gmail.com
insta: josé’s schilderijen

38. Hetty Uyland-Kools
Meentweg 73
hetty.uyland@gmail.com
www.hettyuylandkools.nl

39. Ada Huis in ‘t Veld
Meentweg 73
ada.huisintveld@kpnmail.nl

40. Gerard Beentjes en Elize
v.d. Werff
Meentweg 83a
g.beentjes@planet.nl
www.deliterairewerkplaats.nl
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Podiumprogramma 
‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’ toont de veelzijdigheid van de 

creatieve en artistieke prestaties van Eemnes voor Eemnes. Langs 

de hele route kunt u weer genieten van podiumkunstenaars en mu-

zikanten, bekende en minder bekende koren, van o.a. pop, musical 

en soul.

Tijd Wie Waar
12.00 – 17.00 Gerda Bramer met Langs Wakkerendijk en 

de trekharmonica  Meentweg

12.00 – 17.00 Deo et Arti Meentweg 21

Toneelvereniging

12.00 – 16.00 BUÉE Meentweg 47

Band Uit Eemnes 

13.00 – 16.00 Danscompagnie Tuin Wakkerendijk 118

o.l.v. Jamie-Dee van den Oudenrijn

Gespreid Popkoor Dijksound De paardenstek

over de middag o.l.v. Olaf Windey Wakkerendijk 31

13.00 – 16.00 Gerard Wortel Bij werkplaats Toon Wortel 

Wakkerendijk 41

13.00 – 13.30 Soul Patrol  Achter Het Oude Raadhuis

soulkoor o.l.v. Paul Grob 

13.30 – 14.00 Nakupenda LeBiKa Achter Het Oude Raadhuis

Djembé groep

14.00 – 14.30 Mannenkoor De Speuit Achter Het Oude Raadhuis

14.30 – 15.00 SXRKST Achter Het Oude Raadhuis

saxofoonorkest o.l.v. Paul Grob

15.00 – 15.45 Soul Patrol;  Achter Het Oude Raadhuis

soulkoor o.l.v. Paul Grob 

15.45 – 16.30 Nakupenda LeBiKa Achter Het Oude Raadhuis

Djembé groep

16.30 – 18.00 GrooveGang  Achter Het Oude Raadhuis

Funky Jazz&Stuff 

17.00 – 18.00 Afsluiting Achter Het Oude Raadhuis

en prijsuitreiking

Door burgemeester Roland van Benthem en Wethouder Wilma de Boer

11.00 – 18.00 Informatiepunt Achter Het Oude Raadhuis

en inleveren stembiljetten publieksjury

Donateurs gezocht
De Stichting Een Dijk Van Kunst en Cultuur kan de route organiseren 

dankzij de bijdragen van haar sponsors en de subsidie van de gemeen-

te Eemnes. Desondanks moet elke euro een paar keer omgedraaid 

worden om uiteindelijk niet ‘in het rood’ te eindigen. Daarom roepen 

we bezoekers op om donateur te worden. Op de achterzijde van het 

stemformulier kunt u aangeven of u de stichting wilt ondersteunen. 

Kunst kopen
Mocht u tijdens de route een kunstwerk zien dat u graag in uw woon-

kamer, tuin of bedrijf zou willen zien, neem dan ter plekke contact op 

met de betreffende kunstenaar of leg later contact met behulp van 

het mailadres of website die bij elke exposant zijn vermeld. 

Bezoek ook onze website: www.dijkvankunstencultuur.nl
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Kunst Centrum Kijkoor
Kunst Centrum Kijkoor is een kunstenaarscollectief waarin diverse 

disciplines zijn ondergebracht, te weten; keramiek, beeldhouwen, 

toegepaste kunst, theater, tekenen en textiel. Het is een project 

van Stichting Sherpa die ondersteuning biedt aan mensen met een 

beperking in het Gooi e.o. Het werk uit Kijkoor (en vele andere ate-

liers in het land), wordt tegenwoordig  geschaard onder de noemer 

“Outsider Art”. En kent inmiddels (wederom) een eigen museum 

in Amsterdam in de Hermitage, het Outsider Art Museum. Zowel 

nationaal als internationaal ondervindt het werk steeds meer de 

erkenning en waardering die het verdient. Deze galerie zal vanaf 29 

augustus het podium bieden voor de kunstenaars uit Eemnes die 

meedoen aan ‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’ Eemnes 2021.

Voor meer informatie:

Kunst Centrum Kijkoor

Eikenlaan 4, 3755 CP Eemnes

Telefoon: 035 5395222

E-mail: n.bierlaagh@sherpa.org

Voor meer informatie:
Kunst Centrum Kijkoor

Eikenlaan 4, 3755 CP Eemnes

Telefoon: 035 5395222

E-mail: T.linde@sherpa.org

Wilco Kreisel

Wilco is geboren en getogen in Laren (NH). 

Dat gegeven is bepalend voor zijn werk. 

Plus het feit dat hij onder 

de toren van de Ned.

Herv. Kerk zijn jeugd 

doorbracht. Zijn vader 

was fietsenmaker en had 

zijn bedrijf naast de kerk.

Dit alles is terug te vin-

den in zijn werk.

Ondanks het ontbre-

ken van een religieuze 

opvoeding  is zijn werk 

vaak gevuld met bijbelse 

verhalen of landschappen.

Een korte periode ging zijn belangstelling uit naar (bok-

sende ) vrouwen maar dat lijkt nu weer voorbij en zijn het 

stadsgezichten en kerken die zijn werk domineren.

Vanaf het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw werkt 

Wilco als beeldend kunstenaar op het Kunst Centrum 

Kijkoor. Tevens speelt hij 2 dagen per week bij theater Villa 

faam.
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Overzichtstentoonstelling in 
Kunst Centrum Kijkoor van 
29 augustus t/m 24 september 
Van alle deelnemende  kunstenaars is een kunstwerk te bewonde-

ren in Kunst Centrum Kijkoor aan de Eikenlaan. Het kunstencentrum 

is op de dag van de kunstroute (29 augustus) al te bezoeken, zodat 

u een goed overzicht kunt krijgen van de exposanten op de Wakke-

rendijk en de Meentweg.

In Kijkoor kunt ook de expositie bekijken van de kunstwerken van

Wilco Kreisel. Vanaf maandag 30 augustus is de tentoonstelling te

bezoeken gedurende de openingstijden van Kijkoor. Het DKC-comi-

té is blij met de samenwerking en de gastvrijheid van Kijkoor.

De kinderjury 2018
In september 2018 bezochten leerlingen van groep 7 van de Ma-

riaschool de overzichtsexpositie in Kijkoor. Voorafgaand aan dat 

bezoek verzorgde kunstenares Helga Schouten een gastles op de 

school, zodat de kinderen gericht de kunstwerken konden beoor-

delen.  Hun voorkeur gaven ze aan op stembriefjes. Tijdens de 

afsluitende bijeenkomst van organisatie kunstenaars werd bekend 

gemaakt dat de kinderen het meest onder de indruk waren van het 

kunstwerk van Manita Rebel. 

In 2021 zullen de cliënten van Kijkoor de overzichtsexpositie 

bezoeken en hun favoriete kunstwerk uitkiezen. Tijdens de afslui-

tende bijeenkomst op 25 september wordt bekend gemaakt welke 

kunstenaar de prijs van de cliëntenjury zal ontvangen. 

Manita Rebel ontving op 

6 oktober 2018 de prijs 

van de kinderjury uit 

handen van wethouder 

Sven Lankreijer en 

voorzitter van het 

DKC-comité Reggie van 

Berkel. 
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Kunstenmakers
Gerda Bramer
In bijzondere kleding met bijpassende, 
zelfgemaakte hoeden speelt Gerda op haar 
trekharmonica. Zij zorgt voor sfeer bij elke 
feestelijk gelegenheid. De muziek die zij 
speelt varieert van Franse musettes tot 
Oudhollands en van tango’s tot klezmer. 
https://gerdabramer.wordpress.com 
gerda.bramer@gmail.com 

Deo et Arti
In de fraaie tuin van Meentweg 21 
spelen leden van toneelvereniging Deo 
et Arti tussen 12.00 en 17.00 uur op 
onregelmatige tijden. Kom langs en laat u 
verrassen! Info: www.deoetarti.nl
Hasselaarlaan 1D - 3755 AV Eemnes

Buée
De Band uit Eemnes: speelt 
verschillende muzikale stromingen.
Info: www.buee.nl  
banduiteemnes@buee.nl 

GrooveGang
Another musical view! Deze “Bende Van Vier” 
doorgewinterde muzikanten mengen jazz & 
funk, pop & braziliaans, funk & ska naar eigen 
smaak! 
Info: Paul Grob 
pmagrob@gmail.com 

Nakupenda LeBika 
Djembe Groep
Afrikaanse djembe en dans o.l.v. 
Mwajuma Kitano. Optredens, 
workshops, kinderpartijtjes, en 
djembelessen.
Info: H. van Onna 
tipi_65@hotmail.com

210 182 180 160 34 13 69a 73 83a
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SXRKST
For Sax Only! Reggae & ska, 
ballads & filmmuziek, jazz & soul,
ballads & pop. 
Info: Paul Grob 
pmagrob@gmail.com 

Soulpatrol
Brand new! Gemengd koor zingt 
oude en recente soul hits.
Info: Paul Grob
pmagrob@gmail.com 

Dijksound 
Popkoor met pit! Dijksound zingt 
niet alleen, maar swingt ook. 
Door de diverse choreografieën 
krijgen de nummers een unieke 
uitstraling.
Info: dijksound.nl

Mannenkoor De Speuit
Mannenkoor de Speuit zingt 
over land en zee en nog veel 
meer en vindt zijn herkomst in 
de brandweerkazerne van Laren. 
Info: www.despeuit.nl

Danscompagnie
In de presentatie van de Dans-
compagnie komen beeld en dans 
tot elkaar. De dansers presen-
teren een levend schilderij. 
Zodra de muziek start, komt dit 
schilderij tot leven. In de tuin van 
Wakkerendijk 118.
Info: www.danscompagnie.nl

Gerard Wortel 
In zijn programma vol liedjes en voor-
drachten draait  ex-dorpsdichter Gerard 
Wortel er bepaald niet omheen. Zijn 
teksten verhouden zich tussen scherts en 
gevoeligheid, tussen lichtzinnigheid en 
diepte, tussen lichte spot en hartstochte-
lijk mededogen en tussen absurditeit en 
aandoenlijke ingetogenheid. Gerard Wortel 
meemaken is hilarisch, Wortel niet meema-
ken is een gemis.
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Werkplaatsen en ambachten
Wagenmaker Toon Wortel

Toont Wortel (76 jr)  is misschien wel de bekendste ambachtsman 

in Eemnes. Al jarenlang werkt hij  in zijn werkplaats met passie en 

eindeloos geduld aan prachtige boerenwagens. In een gesprek 

met Toon in zijn werkplaats geeft hij aan dat hij zich zorgen maakt 

over het verdwijnen van de ambachtslieden zoals schilder, smid en 

timmerman. “Als jonge knul ging ik naar de ambachtsschool, die 

toen net LTS genoemd werd. We moesten soms eindeloos het zelfde 

werkstuk maken, maar door die herhaling leerde ik wel door te 

zetten en heel nauwkeurig te werken. Geef de moed dus niet op als 

iets fout gaat en durf te perfectioneren; je grenzen te verleggen”. 

Toon vertelt op de locatie achter Wakkerendijk 41 graag over de 

manier waarop hij die prachtige boerenwagens bouwt. 

Sherpa houtwerk

Op Wakkerendijk 70 treft u de houtwerkplaats van Sherpa. Vijf 

dagen in de week werken daar cliënten van Sherpa onder begelei-

ding aan het bewerken van hout. Met toewijding en geduld zagen, 

schuren en schilderen ze letters, fotolijstjes, insectenhotels en tal 

van andere fraaie voorwerpen. U kunt rondkijken in de werkplaats 

en met enkele cliënten of begeleiders een praatje maken. 
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Eemnesser cultuurprijs 2021
Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit vier kunst-     

experts, heeft op 29 mei jl. vijf deelnemende kunstenaars genomi-

neerd voor de Eemnesser cultuurprijs 2021. Wie genomineerd zijn, 

kunt u in het overzicht van kunstenaars terugvinden. Tijdens de 

kunstroute op 29 augustus bezoekt de commissie alle deelnemen-

de kunstenaars en zal daarbij speciale aandacht schenken aan de 

exposities van de vijf genomineerden. Pas dan besluit de jury welke 

kunstenaar de Eemnesser cultuurprijs 2021 van de burgemeester 

zal ontvangen.  In 2018 gingen zowel de Eemnesser cultuurprijs als 

de publieksprijs naar Sahar Kader. 

 

Publieksprijs
Bezoekers aan kunstroute kunnen ook hun voorkeur bekend maken 

voor één van de exposanten of deelnemende kunstenmakers om die 

zo in aanmerking te laten komen voor de publieksprijs. Op diverse 

locaties liggen formulieren klaar waarop u uw favoriet kunt aangeven 

voor de publieksprijs. Ook de muzikanten, dansers en werkplaatsen 

kunnen meedingen aan deze prijs. Het ingevulde formulier kunt u tot 

uiterlijk 17.15 uur inleveren in de stembus die bij het centrale informa-

tiepunt in Het Oude Raadhuis staat. Laat uw stem gelden en kom naar 

de feestelijke afsluiting bij Het Oude Raadhuis. 

Voorzitter Helen Schretlen maakt bekend dat Sahar Kader de 

Eemnesser cultuurprijs 2018 heeft gewonnen. 

Afsluiting en prijsuitreiking

Vanaf 17.00 uur wordt ‘Een Dijk Van Kunst en Cultuur 2021’ op 

gezellige wijze afgesloten op de parkeerplaats achter Het Oude 

Raadhuis aan de Wakkerendijk 30. De muziek wordt verzorgd door 

GrooveGang. Rond de klok van 17.45 uur maakt burgemeester 

Roland van Benthem de uitslag van de selectiecommissie bekend 

en dat is dan de winnaar van de prestigieuze Eemnesser Cultuur-

prijs 2021. 

Kader Sahar zal de bijbehorende wisseltrofee overhandigen aan 

haar opvolger. Daarna zal wethouder Wilma de Boer bekend maken 

wie de publieksprijs verdient. 

Het DKC – organisatiecomité
Reggie van Berkel (voorzitter), Liesbeth Nap, Paul Grob, 

Kees Timmers.
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