Welkom!

5e editie
Rondje Kunst

Enthousiaste lokale kunstenaars nodigen u uit om vandaag op verschillende
bijzondere locaties en verborgen plekjes te genieten van mooie muziek,
schilderijen, tekeningen, beeldende kunst, fotografie en nog veel meer rond de
beide kerken in het groene hart van Voorhout.
Na de opening om 13.15 uur bij Cheers, stelt u aan de hand van dit
programmaboekje uw eigen route samen. U wandelt zo van locatie naar locatie,
zie de kaart in het programmaboekje. U kunt kiezen uit een breed aanbod van
muzikale en kunstzinnige uitingen.
De muzikale programmaonderdelen in de Kleine Kerk en de Grote Kerk starten
zoals aangegeven op elk heel uur (14.00, 15.00, 16.00 uur) of elk half uur (13.30,
14.30, 15.30 uur) waarbij de voorstelling ongeveer 25 minuten duurt en er
voldoende ruimte is om naar een volgende locatie te wandelen.

Teylinger kunstenaars nodigen u uit op
zondag 10 maart 2019 van 13.30 tot 17.00 uur
Lokale kunstenaars presenteren zich
voor het goede doel: bevordering van
kunst voor jong en oud.

De toegang is gratis

Opening van Rondje Kunst is om 13.15 uur
bij Cheers (Herenstraat 106).

Rondje Kunst is een initiatief
van de Rotary Club Voorhout
www.rotary.nl/voorhout

Rondje Kunst wordt vanaf 17.00 uur afgesloten in Cheers! U bent ook hier van
harte uitgenodigd om met elkaar het evenement af te sluiten en ervaringen uit te
wisselen.
Bent u tijdens het wandelen toe aan een drankje of hapje? Natuurlijk kunt u
hiervoor dan terecht bij de horecagelegenheden in de buurt.
Geniet van het rijke culturele aanbod van Voorhout en haar inwoners. Laat u
verrassen! Wij wensen u veel plezier!
Marcel van den Broek
Voorzitter Rotary Club Voorhout

Programma (onderdelen) onder voorbehoud. Deelname op eigen risico.
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Cheers, Herenstraat 106
Rondje Kunst Voorhout wordt om 13.15 uur officieel geopend en vanaf 17.00 uur
afgesloten in Cheers, de thuishaven van Rotaryclub Voorhout. U wordt van harte
uitgenodigd om met elkaar het evenement af te sluiten en ervaringen van de
middag uit te wisselen.

De Verdieping, dr. Aletta Jacobslaan 1

Carla Ruigrok
Jacqueline Kok

Carla Ruigrok, vindt heel veel creatieve activiteiten erg
leuk en is altijd nieuwsgierig naar de technieken die
mensen gebruiken om mooie dingen te maken. “Ik
probeer graag van alles uit maar mijn specialisatie is het
boetseren van portretten. Het moment dat zo’n kleikop
je echt aankijkt en ook nog lijkt op het model is
magisch!”

In de kleine kerk kunt u luisteren
naar een programma samengesteld
door de Voorhoutse violist en
vioolleraar Marcus Vliegen. Marcus
is concertmeester bij Het Zeeuws
Orkest en werkte de afgelopen jaren
al samen met veel bekende
artiesten en solisten. In Voorhout
runt hij een praktijk met jonge
talentvolle leerlingen uit de hele regio.
voor u.

Notariskantoor Voorhout, Herenstraat 49

Sander ten Napel is een veelzijdige kunstenaar met een
grote liefde voor traditionele en ambachtelijke technieken
maar ook met een eigenwijze en eigentijdse kijk op de
toepassing daarvan. In eerste instantie is hij opgeleid als
kunstschilder (iets dat hij nog steeds met veel passie doet)
maar gaandeweg ontdekt hij steeds meer niches en
technieken. Daarbij staat “het verhaal” steeds centraal,
zowel tijdens het doceren als bij ontwerpen en bij beeldend

Geïnspireerd door de botanische tekeningen van vroeger
tekent Jacqueline Kok bloemen en planten. “Ik werk zeer
gedetailleerd en probeer een plant zo nauwkeurig mogelijk
vast te leggen en tegelijkertijd een mooie compositie te
maken. Het is telkens weer verrassend hoeveel je aan een
plant of bloem kunt ontdekken als je echt goed kijkt.”

en conceptueel werk.

Jac van Dam Verzekeringen, Herenstraat 49
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Sander ten Napel

Marcus Vliegen 13.30, 14.00 & 14.30 uur
Kees Jan Visser 15.00, 15.30 & 16.00 uur

Kees Jan Visser is een Voorhoutse pianist, die sinds
een aantal jaar zijn eigen stukken componeert. Zijn
muziek kan omschreven worden als verhalend,
meeslepend en vol emotie. Hij speelt elk half uur
vijf van zijn stukken

2

Inez Köhler

Mijn naam is Inez Köhler, ik ben beeldend
kunstenaar en woon en werk sinds 1992 in
Voorhout. Ik schilder vnl. met acrylverf, maak
etsen en houtdrukken en werk graag met
gemengde technieken. De laatste jaren houd ik mij
ook bezig met het schrijven en illustreren van
kinderboeken.
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De Roef (Tuinzaal), Herenstraat 47

Marie‐José Zwaan is afgestudeerd aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Het hoofdvak orgel studeerde
zij bij Rienk Jiskoot, piano bij Cees van der Ben en
koordirectie bij Jan Boogaarts. Marie‐José is als vaste
organist/begeleider werkzaam in de RK‐Kerk te Heemstede
en als dirigent werkzaam in de RK‐Kerk te Voorhout. Op haar
vrije zondagen begeleidt zij de dienst in andere kerken. Sinds
1990 heeft zij een bloeiende lespraktijk in Voorhout:
m.j.zwaan@hotmail.com
Dit jaar zal Marie‐ José tijdens Rondje Kunst het orgel in de
Grote Kerk bespelen. Zij zal samen spelen met Lianne Goris , dwarsfluitist.

Jos Warmenhoven
Ell Geeh

Verdwenen Voorhout Jos Warmenhoven
U ziet hier een historisch indrukwekkend document
van een groot aantal verdwenen gebouwen in
Voorhout in de afgelopen 50 jaar, Verdwenen
Voorhout in pentekeningen. Hiermede kun je de
identiteit van Voorhout behouden in het grotere
Bollenstreek gebeuren. Rond Pasen komt er een
mooi boek over deze collectie uit. U kunt intekenen
op de unieke eenmalige beperkte uitgave op de
tentoonstelling met korting.
Ell Geeh, Kunstfotograaf. Fotografie vanuit een goed
doordacht concept en altijd gefotografeerd met
natuurlijk licht. Zonder titel omdat de kijker zelf
zijn/haar gevoel moet kunnen beleven bij mijn werk.
Soms tranen, soms een lach of gewoon…waarom?
Kijk, voel en verwonder, geniet van kunst, het leven
is mooi!

Grote Kerk, Herenstraat 47

Janine Landheer om 13.30 en 16.00 uur
Blue Harmonic om 14.00 en 15.00 uur
Marie‐José Zwaan & Lianne Goris om 15.30 uur
Machteld IJdo

Janine Landheer met klankschalen.
Mindfulness? Soundfulness… Luisteren doen we niet
alleen via onze oren. Klanken kun je ook in je lichaam
ervaren. En meestal doen ze wat met je: je gaat ervan
dansen, zingen, huilen of lachen, òf… ontspannen. In
deze vaak hectische tijd ontdekken steeds meer
mensen de bijzondere, ontspannende kwaliteiten van klankschalen. Vandaag
nemen de tonen van onze Tibetaanse en kristallen instrumenten je mee op een
korte reis naar binnen... www.bodysoultuning.nl, www.bsr‐voorhout.nl
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Lianne Goris speelt sinds haar tiende dwarsfluit.
Gedurende haar middelbare schooltijd heeft ze het
externe traject van de School voor Jong Talent op het
Koninklijk Conservatorium gevolgd bij Wieke Karsten. Na
haar VWO is Lianne Rechtsgeleerdheid gaan studeren
aan de Universiteit Leiden, gecombineerd met Practicum
Musicae bij Jeroen Bron aan eerder genoemd
conservatorium. Lianne heeft o.a. in het Atheneum
Kamerorkest, het JeugdOrkest Nederland, het
Nederlands Studenten Kamerorkest, het Ricciotti, het
VU‐orkest en het VU‐Kamerorkest gespeeld. Momenteel
werkt Lianne bij de Rechtbank Amsterdam.
Blue Harmonic
Leon van Westerop, Rens Aartsma en
André Punt zingen en spelen liedjes in de
traditie van singer‐songwriters en
americana. De samenzang neemt een
belangrijke plaats in, begeleid door
akoestische gitaar, toetsen en de
betoverende klank van de
mondharmonica. We zijn een
gelegenheidsbandje en debuteren op dit
evenement.
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Op dit moment heeft Machtelt IJdo een expositie in het
gemeentehuis van Voorhout. Daar is een uitgebreid
overzicht van haar werk in pastel en olieverf te zien.
Neem gerust een kijkje tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis. De expositie loopt nog tot en met 22
maart 2019.
Vandaag is zij schetsend te vinden bij de musici in de
kleine en grote kerk. Snel en schetsmatig gaat zij te werk
om een impressie neer te zetten. Neem een kijkje en zie
hoe dat gaat.
Voor meer informatie over haar werk of haar schilderlessen (voor kinderen en
volwassenen) zie haar website www.machteltijdo.nl of mail naar
machteltijdo@planet.nl of bel 0638375336.

Boerhaavehuis (Gemeentekamer), Kerkweg 11

Esther Kortekaas
Jolijn Fanoy

Het is niet bekend wanneer het Boerhaavehuis precies is gebouwd. Op een
landkaart uit begin 1620 komt het huis nog niet voor, maar op een kaart uit 1669
heeft landmeter Johan Douwe de Jong het ‘predicantshuis’ ingetekend. Het huis is
vermoedelijk rond 1640 gebouwd. In de grootste woonkamer is de nis nog
aanwezig van de bedstee waarin Hermanus Boerhaave op 31 december 1668
moet zijn geboren.
Creatief met je handen bezig zijn is leuk, of het nou
boetseren, knippen en plakken, tekenen of schilderen
is (of een combinatie hiervan). Handen zijn ook een
geliefd onderwerp om te schilderen.
Esther Kortekaas en Jolijn Fanoy laten u in het
Boerhaavehuis graag enkele van hun hobbystukken
zien.

Agnesstaete zaal ActiVite, Agneshove 81
OntmoetingsCentrum Dementie

Ronny de Boer
Atelier 't Bollenpakket
Zamaneh Pour Shirazi

Het OntmoetingsCentrum Dementie is een laagdrempelige voorziening waar een
gecombineerd aanbod voor mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers wordt aangeboden, zoals de dag sociëteit met activerende
begeleiding en mantelzorgondersteuning (sociale activiteiten, gespreksgroepen,
informatie). Met dit programma wordt beoogd dat de zelfstandigheid van mensen
met geheugenproblemen wordt behouden/vergroot en dat er een positief effect
is op de draagkracht van de mantelzorger, zodat men langer thuis kan blijven
wonen.
Silverwingatelier Ronny de Boer is gefascineerd
geraakt door de verschillende kleuren en
vormen die het glas kan aannemen gedurende
het proces van glas‐versmelten.
Glas is een “solide vloeistof” en door de
natuurlijke eigenschappen van het glas en de
temperatuur en omgeving te controleren
tijdens het smeltproces zijn de resultaten altijd
uniek. “In combinatie met mijn werk gebruik ik
ook natuurlijke elementen zoals licht, wind en hout om het glas tot leven te
brengen.“
In het creatief atelier ’t Bollenpalet,
Zuilhofstraat 2 in Sassenheim van stichting
Raamwerk, worden o.a. schilderijen en
keramiek gemaakt door mensen met een
beperking. De cliënten worden zoveel mogelijk
gestimuleerd in hun eigen stijl te werken.
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Mijn naam is Zamaneh Pour Shirazi en ik ben een Iraanse
kunstenares. Mijn werk gaat over vrijheid en
vrouwenrechten. Als vluchteling heb ik zelf ondervonden
hoe het is om in een land te leven waar deze vrijheden niet
vanzelfsprekend zijn. Ik vind dat ieder mens het recht zou
moeten hebben om zichzelf in vrijheid te kunnen
ontwikkelen. Met mijn schilderijen wil ik hier aandacht aan
besteden. Deels om mijn eigen emoties een plaats te geven
en deels om stil te staan bij al die vrouwen voor wie vrijheid
niets meer is dan een droom. www.zamaneh.nl

SCAL, Agneshove 83

Keramiekcentrum Centrum Bollenstreek, Agneshove 89
Volksuniversiteit Teylingen www.vu‐teylingen.nl
De Volksuniversiteit Teylingen verzorgt al
sinds 1972 cursussen voor de bewoners
van Teylingen en omgeving. Het doel van
de Volksuniversiteit is om bij te dragen
aan de vorming en ontwikkeling van voornamelijk volwassenen in de plaatselijke
samenleving. De Volksuniversiteit tracht dit te bereiken door een gevarieerd
aanbod aan sociaal‐culturele en educatieve cursussen te bieden waarbij alle
bevolkingsgroepen gelijke kansen hebben.
Docenten en cursisten van de afdeling Keramiek
verzorgen een expositie. Alle werkstukken laten de
deskundigheid, vaardigheid en creativiteit zien van de
cursisten en docenten. Daarnaast zullen er in het
keramieklokaal een aantal cursisten aan het werk zijn:
 Achter de draaischijf: zodat je kan zien hoe er
vanuit een bolletje klei een mooie beker, bordje of
vaas gedraaid wordt
 Aan tafel: hier zijn cursisten aan het werk met
boetseertechnieken, rollenopbouw,
plakkenopbouw etc.
 Er worden ook decoreertechnieken gedemonstreerd: zoals kleur op klei,
stempelwerk, opdruk en indruk etc.

Gerben Steenvoorde
Gert Houwaart

Gerben Steenvoorde en Gert Houwaart doen als
bevriende kunstenaars mee met Rondje Kunst Voorhout
2019 en exposeren daar gezamenlijk hun kunstwerken
We kijken er naar uit om u in een gezellige ongedwongen
sfeer te verwelkomen en een scala van onze werken te
laten zien. We maken allebei schilderijen en tekeningen
waarbij Gerben zich vooral richt op alledaagse
gebruiksartikelen die op een bijzondere manier worden
weergegeven en Gert een voorliefde heeft voor het
maken van portretten. In onze werken speelt het gevoel
een belangrijke rol. Komt u kijken, het is zeer de moeite
waard.

Mocht u interesse hebben om zich in te schrijven voor een cursus dan kunt u zich
tot een van de docenten wenden. Het opgeven voor een proefles handvormen of
pottenbakken (draaien op de schijf) behoort ook tot de mogelijkheden. www.vu‐
teylingen.nl
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Rondje Kunst Voorhout is mede mogelijk gemaakt door alle enthousiaste
deelnemers aan het evenement (zowel locaties als uitvoerende artiesten).
Speciale dank aan Night Force voor sponsoring van het geluid

Bedankt dat u er was!
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontmoeten!

Wilt u volgend jaar zelf als kunstenaar meedoen aan rondje Kunst Voorhout? Of
wilt u uw locatie als podium aanbieden? Neem dan contact op met Rotary Club
Voorhout via: rotaryclubvoorhout@gmail.com.
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