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Presentatie van de kunstenaars in volgorde van de plattegrond. 
 

Nr 3  
Mijn naam is Dicky Stroetenga en ik woon sinds 13 jaar in de wijk zuiderburen in Leeuwarden. 
 
 In 1991 ben ik begonnen met schilderen en heb hiervoor les genomen bij de bekende (helaas 
overleden) kunstenaar Peter Vassilev uit Franeker.  We hebben gedurende de eerste jaren gewerkt 
in/met allerlei materialen, waaronder potlood, houtskool, pastelkrijt, aquarel etc. In de jaren erna 
heb ik regelmatig op verschillende locaties geëxposeerd. Een aantal van mijn werken hangen zelfs in 
het buitenland, w.o. een in Mexico. 
Na een aantal jaren ben ik vanwege drukke werkzaamheden wat minder gaan schilderen en op een 
gegeven moment helemaal gestopt.  
 
Omdat het me toch niet losliet heb ik in 2012 de draad weer opgepakt en les genomen bij Gea 
Koevoets. Hier werkte ik voornamelijk met olieverf, wat een prachtig medium is. Ik heb mijn 
technieken in de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen. 
Op dit moment schilder ik voornamelijk thuis en naast werken in olieverf ben ik ook veel bezig met 
acryl. 
Verschillende technieken komen voorbij op mijn “in de tuin tentoonstelling” aan het Langesân 
nummer 14 in Franeker. 
 
Jullie zijn van harte welkom 
Dicky Stroetenga 
www.schilderijen.stroetenga.nl 
 

 
 

Nr 4 
MIRIAM I AM 
Miriam van Keulen 

 
In 2013 kwam ik toevallig in aanraking met een schildercursus omdat ik op 

zoek was naar iets waarin ik, naast mijn gezin, werk en sport, mijn creativiteit in kwijt kon. Al op de 

eerste avond merkte ik dat ik helemaal op kon gaan in het schilderen. Ik kreeg les in een grote groep, 

maar was tijdens het schilderen soms helemaal afgesloten van de omgeving. Het was voor mij een 

inspanning en tegelijk een ontspanning. Dit ervaar ik nog steeds tijdens het schilderen.  

http://www.schilderijen.stroetenga.nl/
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Schilderen is voor mij als stappen in een andere wereld. Het is mijn zoektocht naar de juiste kleur en 

de juiste toets om de stilte, de eenzaamheid of een sfeer juist te raken.  

Mijn keuze op dat moment om een gevoel bij een ruimte, de omgeving of de persoon weer te geven 

is bepalend voor de sfeer die ontstaat.  

In opdracht schilderen voor iemand die een dierbaar cadeau wil geven aan een ouder, vriend of 

vriendin of een dierbare altijd dichtbij wil hebben, mag ik heel graag doen. Het is fijn om samen met 

de opdrachtgever te bespreken welke kleuren van belang zijn en welk gevoel erbij hoort.  

 

 

      ELK DOEK IS VOOR MIJ EEN ZOEKTOCHT WAARBIJ IK MIJZELF EN DE KIJKER HOOP TE RAKEN.  

 

 
 

 

 

Nr 5 

Dinie van der Velde (1978) schrijft en illustreert voor alle kinderen van 0 tot 100 jaar. Ze schrijft 
verhalen en gedichten die ze op haar eigen wijze verbeeldt in onder andere illustraties, 
kijkkasten/kijkdozen en animaties. Voor Dinie draait het in het leven om verhalen. Door elkaar 
verhalen te vertellen, ontstaat contact en verbinding. Al zolang ze zich kan herinneren is ze bezig met 
verhalen. Als kind hing ze aan de lippen van de meester als hij vertelde. Ook maakte ze haar eigen 
verhalen door te schrijven, te tekenen en eindeloos veel toneelstukjes tussen de schuifdeuren op te 
voeren. Dinie studeerde in 2002 af aan de School voor Journalistiek in Zwolle. Ze volgde diverse 
teken- en illustratielessen aan onder andere Kunstacademie Friesland. 
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Nr 6 
Geert Dantuma 
Het zal rond 2009 zijn geweest dat ik in aanraking kwam met Ruth Vulto-Gaube, 
www.ruthvultogaube.nl Zij liet mij zien wat er zoal in natuursteen, hout, klei, was, gips, beton enz. 
verborgen ligt. Je hoeft het er alleen maar uit te halen. Het kreeg mij te pakken en nog steeds boeit 
deze techniek mij zeer.  Vooral mensfiguren of onderdelen daarvan krijgen bij mij veel aandacht.  

Na meer dan 10 jaar is beeldhouwen een nieuwe levensstijl geworden. Van ondernemer naar 
autodidact kunstenaar is een geweldige verrijking van mijn leven geworden.   

Ook Schilderen als vorm van beeldende kunst  kwam op mijn pad en ontwikkelt zich  
Op doek, op panelen, met  acryl of olieverf, als kunstvorm houd ik mij hier graag mee bezig ben. Het 
is een goede manier om te leren kijken en verhoudingen weer te geven.  Heel erg nodig bij 
beeldhouden, maar ook bij schilderen.  
De expositie wordt begeleid door een geweldig pianist : kom en ontdek. 

 

http://www.ruthvultogaube.nl/


Kunstroute 24-25 september 2022; 06-09-2022 
 

4 

 
 

Nr 7 

Jelly Dantuma - de Jong 
Al vele jaren werk ik onder het toeziend oog van Ruth Vulto-Gaube, beeldend kunstenaar in 
Workum, met speksteen  en serpentijn of andere steensoorten aan de mooiste sculpturen. Locatie 
waar ik dat doe is ‘het centrum van de kunsten’ in Sneek.  
Ook klei of was resulteren in sculpturen van beton of brons. De inspiratiebron is vaak het 
boerenleven, waar mijn vroege voetstappen liggen en waar de Koe centraal staat.    
Tijdens de kunstroute kun je kennismaken met mijn werk wat staat uitgestald in de tuin in en in ons 
huis aan het Ytsjesân 65. (nr 6 op de flyer)  
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Nr 8 
Renée Otter 
Sinds mn kinderjaren ben ik me  gefascineerd geraakt door fossielen en de verschillende 
steensoorten (hun kleuren) . Beeldhouwen lag in het verlengde ervan, hetgeen ik al zo’n 40 jaar doe.  
De cursussen die ik heb gevolgd en nog volg  bij verschillende beeldhouwers hebben mijn 
nieuwsgierigheid alleen maar vergroot: Steen, hout, beton .. alles heeft z’n eigen ident iteit: de kunst 
is die eigenheid benutten in hetgeen ik wil uitdrukken: emoties van mensen. Daardoor is het ene 
beeld veel abstracter dan het andere. Het zelfde is terug te vonden in m’n enkele collages.  
Ik heb een aantal beelden in opdracht mogen maken: ook een enorme uitdaging.  
Tijdens de expositie vindt er een workshop plaats. Kom langs en ervaar wat het is om met steen bezig  
te zijn. 
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Nr 9 
Jenneke Kalkdijk 
Tijdens de expositie zal Jenneke demonstreren wat ze allemaal doet met klei  o.a.  

 
 
Nr 10 
Ernesto Lemke (Leeuwarden, 1973) is een hedendaagse kunstenaar en onderwijspionier. Ernesto 
‘schildert’ met Lego en noemt die techniek Brickpainting. Hij was te zien in LegoMasters waar een 
miljoenenpubliek getuige was van het ontstaan van Brickpainting. Met zijn portre t van Arjen Lubach 
won hij vervolgens het tv-programma Sterren op het Doek. Voor het Fries Museum maakte hij tijdens 
de tentoonstelling Icons ‘live’ een portret van Ed Sheeran. De zanger complimenteerde Ernesto met 
zijn resultaat via Instagram en Twitter. Sindsdien is zijn werk door meerdere grote musea gedeeld 
zoals het Rijksmuseum, het Van Goghmuseum en de National Portrait Gallery.  
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Laat u zich verrassen tijdens de expositie; ook dan is hij bezig met het maken van een portrait.  
 
 
 

Nr 11 
Martinuskerk van Hempens 
Zozuma: het swingende koor uit Zuiderburen 
 
Bertus Buizer (trompettist) en Tjibbe Reitsma ( orgel/piano) 
Op 25 september 2022 vindt er in het bijzondere kerkje van Hempens (Martinuskerk) uit 1806 het 
concert plaats in het kader van de Kunstroute Zuiderburen/Hempens-Teerns.  
Solisten zijn Tjibbe Reitsma (orgel en piano) en Bertus Buizer (trompet).  

Tjibbe Reitsma (1961) volgde zijn opleiding aan de conservatoria te Leeuwarden, Arnhem en 
Groningen en volgde gastcolleges in Bologna (Italië) en Frankrijk (Rouaan) en Spanje (Palma de 
Mallorca). Hij is actief met diverse concerten in Nederland en ook in Duitsland.  
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Bertus Buizer (1951), landbouwkundig ondernemer met een grote passie voor trompet, heeft 
destijds alle HaFaBra-diploma's (A t/m D) behaald en speelt al vele jaren trompet met uitzondering van 
de ruim zes jaar die hij in Kameroen en Tsjaad woonde en werkte. 

Speciaal in dit concert zijn ook vogelgeluiden die steeds terugkomen in de verschillende 

composities van Edward Grieg, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach en Jean 
Philippe Rameau. Te horen zijn de koekoek, de nachtegaal, de kip en andere vogels.  
En u kunt - als u wilt - meezingen (in het Frans of in het Nederlands; beide teksten krijgt u ter 
plekke) met 'Cent mille chansons', bekend door vooral de Franse zangeres Frida Boccara.  
Het optreden van Tjibbe en Bertus staat ook in het teken van de doneeractie voor de 

masteropleiding boslandbouw aan Wageningen Universiteit van de veelbelovende jonge 
studente Paula Noubissie uit Kameroen.  

Voor nadere informatie en donatie, kijk op https://kameroen.net/SSKK/boslandbouw.html 
 

 

 
 

 
 
 
 
Nr 11 
Aafke Koopmans: zang en gitaar 
 

https://kameroen.net/SSKK/boslandbouw.html
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Aafke Koopmans (1968) heeft diverse creatieve hobby’s die zij onderling met elkaar 
verbindt. 
Tijdens de kunstroute verzorgt Aafke op zaterdag een kort optreden met zang en 

gitaar. 
Daarnaast geeft zij op zaterdag en zondag een gratis workshop tai chi tao, een vrije 

vorm  
van deze eeuwenoude Chinese bewegingsvorm.  
(voor de workshop tevoren aanmelden per mail: a.p.koopmans@outlook.com). 

Bij het beoefenen van haar hobby’s vindt Aafke gevoel belangrijker dan techniek. 
Voor haar gaat het vooral om het creëren en voelen van verbondenheid in ruimte en 

vrijheid;  
Iets moois aanraken in mensen.  

 

Nr 11 
Johan Aaij: kunstschilder 

 
Mijn naam is Johan Aaii. Geboren 4 september 1949 te Groningen.   
Ik ben altijd werkzaam geweest als stedenbouwkundig groenontwerper en daardoor denk ik altijd in 
beelden. Beelden raken vaak een diepere laag dan tekst. Tijdens werkoverleggen maakte ik vaak 
schetsen in plaats van aantekeningen. Eigenlijk ben ik mijn hele leven al met beelden bezig; het is mij 
van huis uit met de paplepel ingegoten, mijn vader was namelijk tuinarchitect. Ik schilder al heel 
lang, maar de laatste 10 jaar veel intensiever. Dit komt o.a. omdat ik les heb van Irma Kamp en zij 
stimuleert mij enorm met haar lessen. Ik ben inmiddels met pensioen en dat maakt dat ik nu ook veel 
meer tijd aan het schilderen kan besteden.  

Ik maak zowel portretten als landschappen. Het is voor mij belangrijk dat iedere lijn en aangebrachte 
verf op de juiste plaats staat. Door weinig lijnen en grote gebaren met verf te gebruiken ontstaat een 
ruimtelijk en spannend beeld. Met deze werkwijze probeer ik rust, maar ook spanning in mijn 
schilderijen te brengen. Met name door de portretten licht en donker te accentueren. In het 
schilderij van het landschap heb ik geprobeerd op eenvoudige wijze de weidsheid van het landschap 
vast te leggen. In het portret van mijn kleinkind speelt licht en donker een belangrijke rol. Al mijn 
schilderen zijn gemaakt in olieverf.  

Het overlijden van mijn lieve Anneke in februari j.l. is voor mij aanleiding geweest om haar beelden 
tijdens haar leven te schilderen. Ook heb ik haar begrafenis geschilderd. Deze schilderijen kunt u in 
het kerkje van Hempens bewonderen; bij dit kerkje is Anneke ook begraven.  

Voor mij is schilderen van Anneke een hele mooie manier om mijn verdriet te verwerken. Als 
beelddenker past dat ook helemaal bij mij. Het schilderen heeft mij heel veel voldoening in gegeven. 
Ik vind het dan ook heel fijn om mijn schilderijen aan u te laten zien.  

mailto:a.p.koopmans@outlook.com
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Nr 11 
Jacky Kunkeler 
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Lege, verlaten landschappen waar je eindeloos in kunt verdwalen, daar hou ik van.  

In mijn schilderijen zoek ik naar de grootsheid en stilte van de natuur. 
Mijn inspiratie deed ik op tijdens mijn reizen naar Alaska, Patagonie, IJsland ,de 

Færœr, en Azië.  

In mijn portretten van mensen en dieren probeer ik steeds het karakter en de emotie 
van hen vast te leggen. 
De mensen en dieren om mij heen zijn mijn inspiratiebron.  

Het liefst werk ik op een houten paneel met acrylverf en/of olieverf. Ook hou ik van 

experimenteren met verf en materialen. 

Ik werk vrij en in opdracht.  

Mijn eerste tekenlessen kreeg ik van Lode Pemmelaar op het Gem. Lyceum in Dordrecht. 

Jaren later ben ik begonnen met schilderlessen bij Irma Kamp , workshops bij 

verschillende kunstenaars in Nederland en in Frankrijk bij Leo Musch. 

Inmiddels deel ik sinds 2017 met 5 anderen een Atelier in de Doas in Leeuwarden.  

Nr 12 
Aafke Koopmans: Tai Tchi Tao 
Tai chi is een eeuwenoude bewegingsvorm uit China. 
Er zijn verschillende vormen van Tai chi.  
In Nederland is in de jaren ’70 tai chi tao ontwikkeld. Dit is een milde, minder technische, meer 
vrije vorm.  
De meeste oefeningen kun je zowel staand als zittend uitvoeren, en sommige bewegingen 
zelfs liggend. 
Tai chi tao werkt ontspannend en bevordert het geestelijk en lichamelijk welzijn, een goede 
houding en soepelheid van spieren en gewrichten. Daarnaast wordt je creativiteit geactiveerd. 
Door stress, druk en andere factoren, kan er negativiteit ontstaan bij jezelf, en om je heen.  
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Tai chi tao vraagt een minimum aan inspanning, maar kan een positieve energie geven, 
doordat je op een ongedwongen, creatieve en ontspannen manier in rustige beweging bent. 
 
Uitleg tekening: 
Water = ontspannen = vertrouwen = hemelsblauw 

Hout = groeien = ontwikkelen = grasgroen 

Vuur = geven = vreugde / harmonie = rood 

Aarde = evenwicht = dankbaar / tevreden = geel 

Metaal = loslaten = ruimte maken = wit 

 
Voor deelname aan de gratis workshop tai chi tao, op zaterdag óf zondag tijdens de kunstroute, 
graag aanmelden via e-mail: a.p.koopmans@outlook.com 
(max. aantal deelnemers per workshop: 16 personen) 
Bij deelname: draag kleding waarin je makkelijk kunt bewegen + soepele schoenen 
+ flesje drinkwater meenemen 

 

 
 
 
Nr 12 
Esther Hölscher 
Kunstzinnige quilts dat is haar passie. Tijdens de expositie zal ze demonstraties geven en u  onderdeel 
laten uitmaken van haar hobby. Laat u zich verleiden. 
 

mailto:a.p.koopmans@outlook.com
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Nr 13 
Matthijs van Kempen 
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PUBLIEKSONVRIENDELIJKE KUNST / VR / OPDRACHTEN / SPOREN / PROFIEL / REACTIES / CONTACT /

M ATTHIJS VAN

KEM PEN

Beelden  in  staa l, steen  en  vrBeelden  in  staa l, steen  en  vr

PROFIEL

Sin ds zijn  eer ste steen  op  de Volksu n iver siteit in  Am ster dam , is

Matth ijs van  Kem pen  (1969) gegr epen  door  or gan isch e, n a tu u r lijke

vor m en . Obser ver en  w er d  zijn  tw eede n a tu u r .

Een  flin ke dosis w oede over  w a t de n a tu u r  w or d t aan gedaan , zette

h ij om  in  een  ser ie beelden  van  d ier lijke sch epsels d ie vech ten  voor

lijfsbeh ou d . Met de r eeks ‘pu bliekson vr ien delijke ku n st’ w il

Matth ijs de m en s zelfs sch r ik aan jagen .

In  opdrach ten  m aakt Matth ijs b ij voor keu r  gebr u ik van  r oestvast

staa l. Koper s w aar der en  zijn  speelse, figu ra tieve en  m in im a listisch e

stijl.

In  2020 is Matth ijs gesta r t m et h et beeldh ou w en  in  een  vir tu a l

r ea lity om gevin g. Wer ken  in  VR ver kor t h et m aakpr oces beh oor lijk,

w aar door  veel ou de ideeën  n u  sn el aan  h u n  r eis door  de w er eld

ku n n en  begin n en .

Matth ijs vin d t h et er g leu k a ls je con tact m et h em  zoekt over  ku n st.

Matth ijs

van

Kem pen

Th e Neth er lan ds

Th is h Car d  cr ea ted  w ith  th e h Car d  cr ea tor .

©  20 22 M ATTHIJS VAN KEM PEN

THEMA DOOR ANDERS NORÉN
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Nr 14 
Gerrie Vlas  
Ze maakt onderdeel uit van een 4 hoofdige samenwerking  ( Atelier Wisselwerking edelsmeden) . Ze 
exposeert de beschikbare sieraden die ze ook in opdracht maakt indien gewenst.  
Tevens zult u haar eigen gemaakte sjaals kunnen komen bewonderen. 
Op facebook te volgen: Edelsmeed collectief Wisselwerk 
 

 
 

Nr 15 
Anita Chanchal 
Anita maakt ook deel uit van Atelier Wisselwerking edelsmeden. Tijdens de kunstroute laat ze u 
graag haar ontwerpen van sieraden zien. 
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Nr 16 
Mijn naam is Ronald Wijnia, schrijver van versjes en verzinsels. Ik schrijf al van jongs af aan, maar 
sinds een aantal jaar heb ik een vaste vorm gevonden en publiceer ik mijn gedichten onder de naam 
Taaltriggert op o.a. Instagram en Facebook. De gedichten die ik schrijf gaan over de liefde, het leven, 
het leven voor de liefde en de liefde voor het leven, met als motto: taal treft - troost - triggert - raakt. 
Ik probeer om in zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen. Verder hou ik van het 
spelen met taal, door bijvoorbeeld woorden te gebruiken met een dubbele betekenis en door een 
bepaald ritme te creëren in de opeenvolgende woorden. Gedichten hoeven niet altijd te rijmen, 
maar als dat lukt en het is niet voorspelbaar, dan heeft dat toch mijn voorkeur. Vroeger las ik graag 
de gedichtjes van Toon Hermans, de teksten van Loesje en de woordgrappen in de stripboeken van 
Suske en Wiske. Ik denk dat ik daardoor geïnspireerd ben geraakt om zelf ook te gaan schrijven. 
Omdat taal zo mooi is en altijd triggert! Voor meer info: www.taaltriggert.nl. 

https://www.instagram.com/taaltriggert/ 
https://www.facebook.com/taaltriggert 

 

http://www.taaltriggert.nl/
https://www.facebook.com/taaltriggert
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 Nr 17 
Ineke Biegel - van der Meulen :  Beelden van diverse materialen 

 
Geboren in Leeuwarden en rond mijn 20 ste verhuisd naar de provincie Groningen,  

aldaar ca. 35 jaar gewoond en gewerkt. 

Naast werk, studie en sport, diverse cursussen gevolgd, zoals pottenbakken, raku 

stoken, schilderen en beeldhouwen. 

Sinds 2009 weer woonachtig in Leeuwarden in de wijk Zuiderburen, aan De Leijen en 

sindsdien de (klei)hobby weer opgepakt. 
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Nr 18 
Astrid Schoenmaker; fotografie 

Skoalledyk 42 

Door een fout is Astrid niet op de plattegrond weergegeven. Ze heeft haar foto’s op dit adres 

geexposeerd. 
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“Wij, Vrouwen 
Wat hebben vrouwen wereldwijd te vertellen. 
Ik ben ook onderdeel van die vrouwenwereld.  
Ik ben met een journalistieke achtergrond altijd nieuwsgierig. 
Dus verzamelde ik verhalen en maakte plaatjes. 
Voor de kunstroute heb ik eens een aantal vrouwen in beeld uit mijn archief gevist. 
Van vrouwen uit Hempens en Teerns, de wereld over, tot en met Nepal waar ik veel reis.”  
 
Astrid Schoenmaker 
www.astridschoenmaker.nl 
 
 

Andere activiteiten 
De praam tocht 
 

 
 

 De tocht zal niet door Leeuwarden zelf varen , zoals op de foto. Tijdens deze tocht wordt 

ingegaan op de architectuurvan de wijk Zuiderburen en Hempens-Teerns evanlas over de  vogels  

op het vogeleiland. soms vergezeld door de trompettist en accordeonist, soms door de dichter.  

http://www.astridschoenmaker.nl/
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Watertaxis 
Vooralsnog zullen er 2 watertaxis zijn die de bezoekers met veel plezier zal brengen en ophalen over 
het water naar de expositieplaatsen  aan het water. Ze vertrekken vanuit Nr 1 en zullen de volgende 
nummers aandoen: 3,4,5,6,7,8 en 9. 
 

Márkant: nr 2 
Verschillende dansgroepen bestaande uit jonge mensen zullen een grote verscheidenheid 

aan expressies en emoties  showen. Echt de moeite waard. 
 

Het Koor Loft kunt u beluisteren van 14.15-15.15: een genot voor het oor. 

 

De Bining; nr12 
Naast de expositie van kunstzinnige Quilts, kunt u Tai Tchi Tao ervaren: u komt er “herboren” weer 
vandaan. Meldt u zich aan via de mail (a.p.koopmans@outlook.com)  
 
 
 

 
 
 

 
 


