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Ontmoet 
Cultureel Texel 
deze zomer 
Texel CultuurEiland wil het culturele leven op het eiland 
onder de aandacht brengen. 

Na het succes van afgelopen jaar zijn er deze editie 
maar liefst vier routes over het eiland. Routes langs 
galeries, exposities, musea, ateliers en kunstenaars.

De vier routes; Route Noord, de Hoge Berg, Den Hoorn 
en Den Burg vindt u in deze gids of op de app van Texel 
CultuurEiland. Bijna 6 maanden lang kunt u genieten van 
wat cultureel Texel u te bieden heeft. Niet alle locaties 
zijn deze periode geopend maar dat wordt zo duidelijk 
mogelijk aangeven in deze gids. 

Actuele informatie over de routes en over 
de deelnemers aan de routes kunt u vinden 
op onze website texelcultuureiland.nl.

Wij wensen u veel plezier deze zomer met het
Ontmoeten van Cultureel Texel.



Wordt vriend 
van Texel CultuurEiland

Vriend worden kan al vanaf 25,- euro. Je steunt daarmee de 
vele culturele en artistieke initiatieven die Texel CultuurEiland 
voor u organiseert. Samen brengen we cultureel Texel onder de 
aandacht zodat gasten, Texelaars en deelnemers volop kunnen 
genieten van een jaar rond cultuur op het eiland.

Ga naar texelcultuureiland.nl/word-vriend en schrijf je in 
als vriend. Je ontvangt regelmatig de Texel CultuurEiland 
nieuwsbrief.

Houd u aan de Covid regels: 
Zolang er nog spraken is van de covid- regelgeving 
vragen wij u om u aan de corona maatregelen te houden. 

• Desinfecteer uw handen voor u naar binnen gaat 
• Volg de aanwijzingen van de medewerkers op de  locaties
• Draag een mondkapje
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
• Houd u aan de aangegeven looproute
• Nies en hoest in uw elle boog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Blijf thuis bij klachten 
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Aanwezigheid van de kunstenaars
Niet alle kunstenaars zijn de gehele periode aanwezig. Bij elke 
kunstenaar is daarom aangegeven wanneer zij aanwezig zijn.

maanden: aanwezig:

ja

nee





Els Drijver - Hoedenatelier

Handgemaakte unieke hoeden. Ruime collectie, voor 
alle gelegenheden, dames en….. “We hakken ook met
 een nieuw bijltje; hoeden voor Mannen!”
Deze tijd zijn we steeds meer dingen gaan dragen. Denk 
maar aan al onze mondkapjes, vandaar ook een hoed!? 
Welkom! Els en Ina

Oosterenderweg 36, 1794GB Oosterend (ook open 
op do. en op afspraak - én als de vlag buiten staat)
0644572205 / www.hoedzoekthoofd.nl

RONDE NOORD
elke zondag

Zondag: ronde Noord6
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Atelier Purmer
Atelier Purmer is een unieke winkel met kunstnijverheid 
in het authentieke dorp Oosterend. Te koop: o.a. beelden, 
sieraden, glas -en houtproducten.

Oesterstraat 25, Oosterend / 0222-318896
Facebook.com/atelierpurmer.

advertentie



Marco Edelenbos 

U bent van harte welkom 
voor een exclusief kijkje in 
het werk van hedendaag-
se psychorealist Marco 
Edelenbos. 

Zijn werk staat dicht 
bij het surrealisme van 
Dali en Margrit maar is 
gelieerd aan de process 
art movement uit VS. U 
bent van harte welkom 
bij Marco in zijn Open 
Huis.

Mulderstraat 21, 
1794AA Oosterend
Marcoedelenbos@gmail.com
Www.artgalleryme.com

Daan van Loenhout

Schilderijen, tekeningen, beelden. Op basis van zijn inspiratie 
kiest Daan voor aquarel, ei-tempera en olieverf, tekeningen in 
houtskool, pastel of inkt, of voor boetseren in klei of wax. Zijn 
filosofische collectie groeit elk jaar. Het atelier en zijn eigen 
Galerie bevinden zich op een bijzondere plek: stolpboerderij 
‘De Goede Verwachting’ bij Oosterend.  

Genteweg 1, 1794 HK Oosterend. Zondag 11-17.00 uur 
(Andere dagen: op afspraak). www.daanvanloenhout.nl 
info@daanvanloenhout.nl / 06-19197840

Zondag: ronde Noord 7
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Ciska Rook
“Ateliertje op Oost”

Ciska schildert hoofdzakelijk in acryl, maar ook in olie 
en aquarelverf. Zij experimenteert nu ook met materialen 
in schilderwerk. Haar voorkeur gaat uit naar portretten, 
maar verder ook wat in haar omgeving voorbijkomt.

Oost 18, 1794GP Oosterend
www.ciskarook.nl
ciska.rook@hotmail.com / 0613986200

Klarina Combé
Udjat

Klarina vindt het als beel-
dend kunstenaar belangrijk 
om een eigen kleur en 
vorm te vinden in haar 
emoties. ‘Sta je zelf toe om 
te voelen, iets te creëren 
wat zichtbaar wordt voor 
de buitenwereld. Iets dat 
impact heeft. Durf onzeker 
te zijn’. Wilt u zeker weten 
dat Klarina er is, bel even 
van tevoren.

Achtertune 18b, 
1794BM Oosterend
www.udjattexel.nl / 
0612765670

Zondag: ronde Noord8
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Kittie Markus

Kittie is een veelzijdig 
kunstenaar, schildert 
vrij werk of portretten, 
boetseert, abstract of 
herkenbaar werk. Maakt 
wandkleden van Texelse 
schapenwol, past daar 
verschillende technieken
voor toe. Op Texel laat 
ze  zich door de over-
weldigende natuur 
inspireren. In haar atelier
tevens expositieruimte 
bent u van harte welkom.

Krimweg 48, 1795LR 
De Cocksdorp.

Let op! Kittie woont niet aan het 
fietspad, neem even de stoep.
kittie@kittiemarkus.nl 

Piet de Bruin
Galerie Texel Woodart

“The place to be” voor 
Piet zijn houten sculpturen 
en lampen. Hij bezit een 
natuurlijke affiniteit voor 
houtsoorten. “Hout leeft, 
hout werkt, hout heeft 
een ziel en die ziel geef
ik vorm”.

Hoofdweg 90, 1795JE 
De Cocksdorp
info@texelwoodart.nl 
0654710071
www.galerietexelwoordart.nl

Zondag: ronde Noord 9
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Een bezoek aan de Eiland Galerij, de langst bestaande 
tentoonstellingsruimte voor kunst op Texel is een verrassende 
ervaring!

In de Eiland Galerij kunt u kennismaken met het werk en de wereld 
van Niek Welboren en Kerstin Edelmann. In vier sfeervolle ruimtes 
van de voormalige school van Zuid -Eierland en de organisch vorm 
gegeven beeldentuin  presenteren zij  hun tekeningen, schilderijen 
en keramische objecten. 

De combinatie van: ter plekke gemaakte eilandkunst, de 
ontmoeting met de toegewijde makers, het bijzondere 
Paaseilandbeeld, de tastbare geschiedenis in het Historisch Lokaal 
en de boeiende beeldentuin is zonder meer uniek te noemen.

De Eiland Galerij is geopend van woensdag t/m zondag, van 10.30 
tot 17.00uur. Voor instandhouding en exploitatie van het monument 
wordt (eenmalig per jaar) entree gevraagd: 3.50 euro p.p.

DE EILAND GALERIJ
Kunsteiland in de polder

Er is een stopplaats 
voor de deur, veilig 
parkeren kan op 
eigen terrein aan 
de Muyweg.
 
Postweg 72, 
Zuid Eierland.

tel. 0222-311214 
www.eilandgalerij.nl



Niek Welboren 
Eiland Galerij

Het werk van schilder-tekenaar 
Niek Welboren is geïnspireerd 
op de tijdloze elementen die het 
eiland omringen: Water, wolken 
en wind. Ruimte en beweging 
zijn belangrijke kenmerken 
van zijn vaak geabstraheerde 
eilandimpressies. Schetsen en 
buitenstudies vertaalt hij in het 
atelier naar royale schilderijen, 
bij voorkeur in olieverf, soms in 
acryl.

Kerstin Edelmann
Eiland Galerij

De keramische objecten van Kerstin Edelmann 
vinden hun oorsprong in de vormentaal van het 
omringende water en worden op intuïtieve wijze 
met de hand opgebouwd.  Een kenmerkend 
motief in haar werk is de spiraal als oersymbool 
van leven en “ont-wikkeling”. Haar waterwezens, 
schelp –en stromingsvormen zijn geschikt voor 
opstelling binnen en buiten.

Zondag: ronde Noord 11
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RONDE NOORD
elke zondag

Els Drijver
Oosterenderweg 36, 1794GB Oosterend1

Daan van Loenhout
Genteweg 1, 1794 HK Oosterend2

Marco Edelenbos 
Mulderstraat 21, 1794AA Oosterend3

Klarina Combé
Achtertune 18b, 1794BM Oosterend4

Ciska Rook
Oost 18, 1794GP Oosterend5

Piet de Bruin 
Hoofdweg 90, 1795JE De Cocksdorp6

Kittie Markus
Krimweg 48, 1795LR De Cocksdorp7

Niek Welboren en Kerstin Edelmann
Postweg 72, 1795 JR Zuid Eierland 8
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Bezoek Texelinformatie.nl en kom 
meer te weten over Texel! Texel-
informatie is de meest uitgebrei-
de informatieve website over het 
eiland. Zo leest u over de historie, 
natuur en cultuur van Texel, maar 
ook over de nieuwste evene-
menten. Daarbij geven prachti-
ge foto’s en video’s een goede 
impressie van het eiland! Kortom: 
alle info om goed voorbereid te 
zijn op uw verblijf!

Scan mij!

Texelinformatie: voor een goed 
voorbereide vakantie!



Jaap Dros  
in Theetuin Karmijn

In een biologischehoogstam-
boomgaard ligt het rustige 
terras van Theetuin Karmijn. 
Gastvrouwen Vreni en Resi 
serveren er huisgemaakt 
gebak, waarin eigen fruit en 
noten zijn verwerkt en naast 
koffie en verse kruidenthee 
ook heerlijke eigen appelsap. 
De hier woonachtige Texelse 
troubadour/songwriter Jaap 
Dros geeft af en toe korte 
optredens op het terras. In 
de tuin exposeren regelmatig 
Texelse kunstenaars.

www.jaapdros.nl
jaapdros@hotmail.com
Halllerweg 26, 1791LR 
Den Burg (Open: vr. za. zo. 
11:00-17:00u / geen honden) 

Co Koomen en  
Theo de Graaf 

Co en Theo zijn zich na hun 
pensionering met kunst 
gaan bezighouden. De kunst-
voorwerpen zijn gemaakt 
van gebruikte materialen. 
Zoals lepels en vorken, oude 
meubelen e.d. Ze staan in de 
buitenlucht bij een 
heerlijk terras.

CocoboloTexel@gmail.com / 
theo-de-graaf@kpnmail.nl

Zaterdag: De Hoge Berg 15

DE HOGE BERG
elke zaterdag
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Edwin Eduard Boering / Margot Bik 

Graficus/beeldend kunstenaar Edwin Eduard Boering laat 
nieuw werk zien onder de titel ‘Marszwart & titaanwit’. De 
expositie omvat grafisch werk, fotografieen kunstinstallaties. 
Edwin maakt gestileerde ‘urban popart’. Het zijn contrastrijke 
zwart-wit foto’s of mixed-media composities met beeld, tekst 
of losse 3D letters.

Schilder, beeldhouwer en fotograaf Margot wil graag 
‘het onzichtbare zichtbaar maken’. Het zijn de onzichtbare 
krachten die alles tot stand brengen en de mooiste 
structuren opleveren.

Schilderweg 194, 1791LP Den Burg (Open 10:00 tot 16:00u 
en op afspraak). Margot Bik: www.bikart.nl 
Edwin Eduard Boering: www.ebovervloed.nl / 06 819 55 618 

Zaterdag: De Hoge Berg

M J J A S O

Hendrien Landeweer
 

Hendrien werkt in hout en 
steen. Haar thema is Vrouw en 
vrijheid. Vrouwentorso’s vormen 
een belangrijk deel van haar 
werk. Daarnaast maakt ze vor-
men die te maken hebben met 
de zee, zoals vissen en schelpen. 
Haar stijl kun je minimalistisch 
figuratief noemen.

www.hendrieninbeeld.nl
06 53611484 
Schilderweg 194, 1791 LP 
Den Burg. Links naast
Meubelmakerij Tromp
(Ook open op afspraak)

2
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Henk Suilen

“Mijn drive is het onderzoeken van materie binnen abstracties 
en figuraties. Via mijn procesmatige wijze van werken, patro-
nen en transparante verf ontstaat gelaagdheid op paneel. Als 
resultaat geeft dit de beschouwer een fascinerend beeld van 
structuren en lagen.” 

Mobiel: 06-20670613
Meubelmakerij Tromp, Schilderweg 194, 1791LP Den Burg

Zaterdag: De Hoge Berg 17

Harmen Platte 

Pas op latere leeftijd is Harmen Platte gepassioneerd 
gaan schilderen en heeft inmiddels een eigen stijl weten te 
ontwikkelen. Zijn werk is breed in belangstelling en divers van 
opzet, met het Texelse landschap als grootste inspiratiebron, 
met name de Slufter. Steeds zoekend en grensverleggend.

Meubelmakerij Tromp, Schilderweg 194, 1791LP 
Den Burg (in de showroom van Johan Tromp).
www.ebenvloedprodukties.nl/schilderijen-harmen/

2
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Beatrice 
van Dorp 
Landschap: 
‘Het kenmerkende Texelse 
landschap is voor haar 
een onuitputtelijke bron 
van inspiratie: en plein 
air inspelen op telkens 
veranderend licht, 
spectaculaire luchten, het 
drama van de schittering 
van de zee, of het
kleurrijke van een 
zonsondergang ‘vangen’.
Portret: ‘Hoe ziet de 
wereld eruit na Covid-19’ 
heeft zich vertaald in: 
figuur in landschap’

Kunstboet, 
Schilderweg 194, 1791LP Den Burg 
(ook op afspraak) 0652661852 /
www.beatricevandorp.nl 

KUNSTBOET, broedplaats voor kunst 

6 kunstenaars inspireren elkaar in de Kunstboet. Zij maken, 
tonen en verkopen schilderijen (portretten, landschappen, 
figuratief en abstract), beelden van vilt, keramiek en steen, 
wandobjecten van vilt, mixed media en keramiek. Deelnemers: 
Cobie Bremer, Ruurd Dasselaar, Beatrice van Dorp, Marja van 
Etten, Greet Swabedissen en Rodri Wolters. Welkom! Toegang 
gratis!

Schilderweg 194, 1791LP, Den Burg (ook open op wo. en do. 
11:00-16:00u) kunstboet rodri.wolters@gmail.com & 
greet.swabedissen@gmail.com / www.kunstboet.nl

18 Zaterdag: De Hoge Berg
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Rebecca Geskus 

Rebecca tekent en schildert  
met inkt en pastelkrijt, dieren 
zijn veelal haar onderwerp. 
Daarnaast heeft ze haar  
bedrijfje ‘Texelsvilt’. Hier  
maakt ze samen met haar 
partner vilten vachten,  
kleden, kussens en wijnkoelers 
van o.a. Texelse wol en geven  
ze workshops.

Schilderweg 208b, 1792 CK 
Oudeschild (ook open op di. 
12:00-17:00u en op afspraak)
www.rebeccageskus.nl 
www.texelsvilt.nl - 0611180504

Zaterdag: De Hoge Berg 19

Galerie en Beeldentuin De Weezenplaats 

Hélène Steenhof-Plasmans specialiseerde zich in het maken van 
bronzen beelden. Deze staan in haar galerie en beeldentuin van 
de Weezenplaats, een prachtig gerestaureerde stolpboerderij. 
Gevarieerd en herkenbaar werk van klein tot groot, waarbij de 
natuur een grote inspiratiebron is.

Doolhof 3, 1792 CM Oudeschild (ook open op wo. en do. 
11:00-17:00u.) www.deweezenplaats.nl - 0622188715

M J J A S O
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Brakestein in beeld 

Buitenplaats Brakestein is vaak getekend, geschilderd 
of op andere manieren afgebeeld. Deze zomer zijn in 
de stijlkamer van Brakestein veel van die kunstwerken te 
zien. De historische tuin is de hele dag open; de stijlka-
mer van 13 tot 17 uur. Parkeerruimte is beperkt dus kom 
te voet of per fiets.

Skillepaadje 18, 1792 CN Oudeschild       
www.brakestein-texel.nl

20 Zaterdag: De Hoge Berg

Skills 

Waan je in de wondere wereld van SKILLS. De gekste 
en meest eigenwijze kunst, curiosa en woonwinkel van 
Texel. Vintage en handgemaakte meubels. Opgepimpt 
antiek en echt design. 

Schilderend 251a, 1792CJ Oudeschild 
(Open: wo. do. za. 11:00-17:00u). 
0630738126 (Himani) / 0622022612 (Deva)

M J J A S O

M J J A S O
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Zaterdag: De Hoge Berg 21

Museum Kaap Skil  

Ontdek de wereldverhalen uit zee. Op ‘s werelds grootste 
maritieme maquette zie je hoe Texel het middelpunt van de 
wereldzeeën was. Vondsten uit eeuwenoude scheepswrakken 
laten zien wat daar van over is. Ervaar in het openlucht- 
museum hoe Texelaars al eeuwen leven met de zee en hoe 
dit onze maritieme geschiedenis heeft gevormd. 

Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild
Open: dagelijks 10-17 uur / www.kaapskil.nl 

Jolet Leenhouts 

Jolet studeerde aan de 
Rietveldacademie in 
Amsterdam en is vooral 
bekend als illustratrice 
van (kinder)boeken. Ze 
volgde ook een driejarige 
keramiekopleiding aan 
SBB in Gouda en maakt 
gebruikskeramiek en 
handgevormde figuren. 
Hondjes, muizen, dames 
en meer. In Galerie Het 
Posthuys is ook werk van 
haar te vinden.

De Ruyterstraat 135, 
1792AP Oudeschild. 
www.jolet-leenhouts.nl / 0222314363
joletleenhouts@gmail.com

M J J A S O

M J J A S O

7

8



22 Zaterdag: De Hoge Berg

De Hoge Berg
elke zaterdag

Jaap Dros, Co Koomen en Theo de Graaf
Halllerweg 26, 1791LR Den Burg 1

Edwin Eduard Boering, Margot Bik, 
Hendrien Landeweer, Henk Suilen, Harmen 
Platte, Beatrice van Dorp en KUNSTBOET 
Schilderweg 194, 1791LP Den Burg 

2

Rebecca Geskus
Schilderweg 208b, 1792 CK Oudeschild 3

Galerie en Beeldentuin De Weezenplaats 
Doolhof 3, 1792 CM Oudeschild 4

Brakestein in beeld 
Skillepaadje 18, 1792 CN Oudeschild  5

Skills  
Schilderend 251a, 1792CJ Oudeschild 6

Museum Kaap Skil  
Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild7

Jolet Leenhouts 
De Ruyterstraat 135, 1792AP Oudeschild 8
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Aanwezigheid van de kunstenaars
Niet alle kunstenaars zijn de gehele periode aanwezig. Bij elke 
kunstenaar is daarom aangegeven wanneer zij aanwezig zijn.
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Pakje Kunst
De Vermaning

In De Vermaning een overzichtscollage van de kunstenaars van 
Pakje Kunst. De kunstenaars hebben kunstwerkjes gemaakt in het 
thema Vloedlijn. Wilt u een Pakje Kunst trekken? De automaat 
hangt in het Restaurant - Theater De Toegift, Klif 12, Den Hoorn. 
Vier euro in de gleuf en een uniek kunstwerkje is van u.



Donderdag: Den Hoorn 25

DEN HOORN
elke donderdag

Antoinette LeRoy 

“Met deze expositie laat ik 
een overzicht zien van mijn 
beelden en schilderijen, 
werk dat nooit op deze 
manier bij elkaar te zien 
is geweest. Ik ben altijd 
op zoek naar een vorm 
voor de herinneringen en 
emoties die zich in mijn 
gedachten en lichaam 
hebben opgeslagen. Mijn 
handen doen het ‘werk’.”

Witteweg 15a, 1797RR 
Den Hoorn
www.leroysculptures.nl  
leroysculptures@gmail.com 
06-53807568 1

M J J A S O

Atelier Anne N Kunst

Kunst in grafiek , fotografie,
keramiek, mixed media.

Annelies van Nieuwmegen opent
haar atelier op afspraak.

06-52587443
www.annenkunst.nl

Pontweg 16, 1797SR Den Hoorn

advertentie



26 Donderdag: Den Hoorn

Bas ten Have

Schilder: kleuren maken je blij, ze inspireren, verrassen... 
meer heb je niet nodig!! Dichter: “Onderweg naar het strand” 
kan er van alles gebeuren... je kunt er zelfs verrekte plezierige 
‘rijmelarij’ over schrijven. Als je dat laat vergezellen van 
prachtige foto’s en in een boekje zet, kom je vanzelf “Dichter bij 
zee”...

Witteweg 6, 1797RR Den Hoorn Donderdag: 11:00-16:00u 
(en op afspraak) www.basencor.nl - 0622225819

Galerie Klif Art 

Wisselende exposities (o.v.b.): mei en juni kunste-
naar A.D. Blok van der Velden, juli en augustus Henk 
Noorlander, september en oktober een mix van Texelse 
kunstenaars. De hele periode: drukken van Jan Mankes, 
Leerdam en Murano; en glas en Afrikaanse maskers en 
beelden.

Klif 27, 1797AK Den Hoorn (Open: do. t/m zo. 13:00-
17:00u). hpbakker@klifart.nl - 0222319618 / 0653397495

2

3

M J J A S O

M J J A S O



Donderdag: Den Hoorn 27

Edwin Eduard Boering – Bodygraphics  

Graficus/beeldend kunstenaar Edwin Eduard Boering 
maakt gestileerde ‘urban popart’. Het zijn contrastrijke 
zwart-wit ‘photographics’: fotografie, grafisch werk en 
mixed-media composities met losse 3D letters. In zijn 
atelier toont hij vooral klein werk.

POP-UP Galerie & atelier, De Naal 4, 1797AC Den Hoorn
www.ebovervloed.nl / 06 819 55 618

De Hoeksteen - Nieuw en Oud  

Geniet van kunst in De Hoeksteen en bewonder het 
interieur van de Kerk tijdens een rondleiding (aanmelden in 
De Hoeksteen). Elke maand een nieuwe expositie van een 
aantal kunstenaars, veelal afkomstig van Texel. Schilderijen, 
beelden, wandobjecten, sieraden. Abstract en figuratief. 
Welkom! Expositie gratis! Vrijwillige bijdrage voor de 
exploitatie van de kerk is lief!

Kerkstraat 3, 1797AD Den Hoorn (naast kerkje) (Open: di. 
wo. en do. 11.00-16.00u). Kunst: rodri.wolters@gmail.com, 
Kerk: demtexhoeksteen@gmail.com www.demtex.nl
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Judith Ploegman en Henk Noorlander 

De Vermaning is een monumentaal schuilkerkje. Het was 
jarenlang het atelier van schilder Henk Noorlander. Hij 
overleed in 2020. In mei en juni is een selectie van zijn werk 
te zien.  

In juli en augustus tijdens de expositie Fabelwereld staan 
de flessenboten, centaurs en zeemeerminnen uit zijn fantasie 
centraal. In die periode kun je elke donderdag van 10.30 uur 
tot 12.30 uur fabelwezens komen maken onder begeleiding 
van Judith Ploegman. Meedoen kan vanaf 6 jaar kost €15,-. 
Als je dat wil, wordt je werk onderdeel van de expositie. Je 
krijgt het dan na de zomer thuisgestuurd. 

In september en oktober zie je er de expositie Daglichtkleu-
ren, abstracte werken van Judith Ploegman.

De Vermaning, Diek 11a, 1797 AA Den Hoorn.
Open: ma., do., za. en zo. 11:00-17:00u.

28 Donderdag: Den Hoorn
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v i sc h w i j ve n

Ericka Voortman

Manshoge collages van 
‘Vischwijven’, geprint op 
transparante stof, ‘bezetten’ 
een oude schapenboet. 
Mede door de geluidscol-
lage van Severin Candel 
waan je je 20.000 mijlen 
onder zee. “Een zinderende 
belevenis”, aldus bezoekers. 
Deze unieke installatie van 
Ericka Voortman, die haar 
wortels in de theaterwereld 
heeft liggen, is dagelijks 
geopend van zonsop-
zonsondergang.

‘de Boet van Ruud’ tussen 
Stolpweg en Mokweg,
Den Hoorn.

Peter van de Ploeg 

Peter schildert realistisch, waarbij hij het licht aanwendt om de 
dramatiek te benadrukken. Geen geëxalteerdheid, maar rustig 
drama. Stilte soms, die door onderwerpkeuze en belichting het 
gewone ongewoon maakt. Het poëtische licht versterkt hierbij de 
soms ogenschijnlijke eenvoud van het thema. Compositie, vorm, 
thema en uitwerking vallen daarbij samen. 

Mokweg 12, 1797SB Den Hoorn (Naast de donderdag is Peter 
bijna dagelijks aan het werk) petervandeploeg54@gmail.com

www.hendrikje.nu
www.boetvanruud.nl
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Overigens ... op een steenworp 
afstand ontdekt u ‘Groos’. 39 
barbies gehuld in schapenwollen 
kostuums: Stolpweg 43.



30 Donderdag: Den Hoorn

Den Hoorn
elke donderdag

Antoinette LeRoy
Witteweg 15a, 1797RR Den Hoorn1

Bas ten Have
Witteweg 6, 1797RR Den Hoorn2

Galerie Klif Art
Klif 27, 1797AK Den Hoorn3

Judith Ploegman en Henk Noorlander 
De Vermaning, Diek 11a, 1797 AA Den Hoorn

4

Ericka Voortman
‘de Boet van Ruud’ tussen Stolpweg en Mokweg 
en Stolpweg 43 Den Hoorn

5

6

De Hoeksteen - Nieuw en Oud  
Kerkstraat 3, 1797AD Den Hoorn (naast kerkje) 

7

Edwin Eduard Boering 
De Naal 4, 1797AC Den Hoorn

8 Peter van de Ploeg 
Mokweg 12, 1797SB Den Hoorn
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augustus

september

oktober

Aanwezigheid van de kunstenaars
Niet alle kunstenaars zijn de gehele periode aanwezig. Bij elke 
kunstenaar is daarom aangegeven wanneer zij aanwezig zijn.

maanden: aanwezig:

ja

nee
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Texelse stroom op  
elk adres (ook aan de overkant!)

www.texelenergie.nl
0222-314 939  /  Heemskerckstraat 46, Oudeschild

OVERSTAPPEN IS ZO GEREGELD!

Al jaren de groenste  
energieleverancier

 GR
OENSTE STROOM

va n  Nede rla
n d

2020
2019
2018
2017
2016
2015
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DEN BURG
elke woensdag

ZOUT 

Texelse Kunstenaarsvereniging ZOUT. De vereniging heeft 
als doel: “het artistieke werk van beeldende kunstenaars op 
Texel onder de aandacht te brengen”. De exposities van 
ZOUT worden gehouden in het KUNST-Lokaal in Den Burg. 

KUNST-Lokaal ZOUT, Paelwerk 9, Den Burg
Website: www.zouttexel.nl

Quub Kunst

Beeldend kunstenaar/ beeldhouwer Quub onderzoekt het grens-
gebied tussen rauwheid en mededogen. In haar atelier vindt u 
kleinere beelden in brons, grotere beelden in diverse materialen 
en poëtische tableaus van porselein. Quub zoekt graag naar 
prikkelende combinaties van materialen, ook stilte hoort bij 
haar werk.

Kogerweg 145, 1791MJ Den Burg. Ook op (vrijblijvende) af-
spraak www.quubkunst.nl/ quubkunst@gmail.com / 0611617627
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Cecile de Boer  

Cecile is een veelzijdige Texelse kunstenares. Ze zoekt voort-
durend naar nieuwe wegen om kunst vorm te geven; vormen, 
kleuren en vooral de natuur op Texel. Als autodidact heeft ze 
inmiddels met haar passie voor schilderen en tekenen een heel 
eigen stijl ontwikkeld. Het geeft haar voldoening als mensen 
genieten van haar schilderijen, landschappen en prenten. 

Sluyscoog 96, 1791WT Den Burg www.cecile-art.nl 
cecileart135@gmail.com / 06-42996472

Ina Vader 

“Graag wil ik u welkom heten in mijn atelier annex exposi-
tieruimte. In mijn atelier ziet u houten sculpturen en emaille 
kunstwerken. U kunt alvast een kijkje nemen op mijn website: 
www.inavader.nl

Warmoesstraat 52, 1791CS Den Burg. Behalve op de 
woensdagen in september en oktober ben ik het hele 
jaar elke eerste zondag van de maand open van 
14.00-17.00 uur of op afspraak - inavader@icloud.com 

3
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Door Dogger 

Voor deze geboren Texelse is de zee één van haar hoofd- 
thema’s. Ze schildert de zee bij Ceres en creëert uit aan de kust 
gevonden materiaal kleurrijke kunst, zoals vissen en zee-figuren. 
Daarnaast maakt zij grafiek, tekeningen en schilderijen rijkge-
schakeerd met veel kleur. Haar werk “Kleine Dingen-spiegelend 
spectrum” is te zien in Museum Kaap Skil.

Parkstraat 18, 1791CA Den Burg (Open: ma. wo. do. za.)
doordogger.com  / kunstindebank.nl / waddenkunstkring.nl

Museum Galerie Rat (Recomposed Art Texel)

Maria en Goossen tonen in hun museumgalerie in een door-
lopende tentoonstelling hoe spelen met vormen tot bijzondere 
composities leidt. Maria maakt van aangespoelde materialen 
kleurrijke assemblages met een verhaal. Goossen ontwerpt 
nieuwe geometrische patronen vanuit de eeuwenoude Perzische 
ontwerptraditie. Componeren met bestaande vormen en daar-
uit iets nieuws creëren.

Burgwal 20, 1791AJ Den Burg
www.museumgalerierat.nl / 06-33848965 of 06-19921066
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Willem Broens 

Willem is al jaren bezig met het project ‘Hommages’. Odes aan 
het lezen; uithangborden van de literatuur. Ik maak verlezingen 
van lezen en kijken. Ik wil ‘mijn helden’ verbeelden in mijn  
idioom. Ik werk op verweerd materiaal; de vergankelijkheid  
van de ondergrond koppel ik aan mijn leeservaring. Ik wil de 
essentie van hun werk in mijn werk vastleggen.

Wilhelminalaan 108A, 1791AR Den Burg. Woensdag open:  
11.00-16.00 en op afspraak: 06 12659667 
www.willembroens.nl / willemahbroens@gmail.com

Oudheidkamer Texel

De Oudheidkamer is een klein, pittoresk museum in het centrum 
van Den Burg. In het huis uit 1599 lijkt de tijd te zijn stilgestaan. 
De oudhollandse inrichting geeft een mooi beeld van hoe men-
sen vroeger woonden, werkten en sliepen. De kruidentuin van de 
Oudheidkamer is een oase van rust en groen.

Kogerstraat 1, 1791 EN Den Burg.
Actuele openingstijden: www.oudheidkamertexel.nl
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Anna Sikkers

Herinneringen, fascinaties, verhalen en dromen vanuit mijn ei-
gen leven of die van anderen vorm ik tot schilderijen, installaties 
en coudrages (geschilderd  werk met borduursels). Anna Sikkers 
is beeldend kunstenaar.

Golfslag 17, 1791HC Den Burg open op woensdag: 
11:00-17:00u. www.artanna.nl – 0630512601

Lenie Steffen – van Heerwaarden

Lenie haar passie is het schilderen van landschappen, stillevens, 
portretten, enz. in acryl, olieverf, aquarel en pastel. Ook maakt 
ze graag driedimensionaal werk. Als geboren en getogen 
Texelse was Lenie één van de eerste vrouwelijke huisschilders in 
Nederland.

Schoonoordsingel 19 (achter 19A), 1791EL Den Burg
open op woensdag: 11:00-17:00u. (of op afspraak)
0222-312980 / lpsteffen@texel.com

38 Woensdag: Den Burg
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DE NOTARIS 
OP TEXEL

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg
Telefoon (0222) 31 52 41

Advies, notariële akten en meer!
Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nl






