
Exposanten

EXPOSITIE
13 - 30 Oktober 2021 

Woensdag t/m Zaterdag
11.00 tot 17.00 uur

Herenstraat 55
2215 KE Voorhout

Luus Angevaare - Diane Verweij - Gisèle van Leeuwen - Ria de Ronde - Jan Lelie - Mariella Wassing 
Tinka Schilperoort - Lia van kampen - Yvonne Dobbe - Jet van der Star - Mirella van Elk 

Antoinette Staring-van Nielen - Heleen Boerkamp-Beukers - Monique Verboom - Ine Wassens 
Hetty Kelderman - Marianne Beelen - JanWillem Montagne - Nicole van der Linden 

Marijke van der Geest - Angela van Ruiten - Marloes van Rees - Elles Grondel - Miranda Draijer 
Elz van der Zon Zwetsloot - Carson Wanner - Marlies Falkner - Karin van de Berg 

Jacqueline Duivenvoorden - Evelien Wessel - Patricia Nierse



Introductie
Deze kunstkring heeft als doel kunst dichterbij te brengen.

Met dichterbij bedoelen we 2 dingen: 

• aantrekkelijk, wat men over het algemeen mooi vindt, meestal kunst die  

herkenbaar is, het stelt iets voor!

• betaalbaar

Het is verrassend wat amateurkunstenaars kunnen maken. Al het werk is met passie 

gemaakt en er zijn vele uren in gaan zitten, wat in feite onbetaalbaar is.

Er liggen vele juweeltjes opgeslagen op stoffige zoldertjes die via deze galerie 

eindelijk het daglicht zien! En het mag gezien worden! Je zult verrast zijn wat 

amateur en (semi)profs allemaal voor werk maken. Zeer divers, maar een ding 

hebben ze gemeen: Je ziet wat het is en hoeft er niet naar te raden! 

Kunst dichtbij, voor iedereen, voor elk wat wils.

Je kunt vast wel iets uitkiezen wat je mooi vindt, in werkelijkheid zul je zien dat het 

nog veel mooier is! En als het het net niet is, of een bepaalde schilder spreekt je aan, 

dan brengen we je in contact en dan kun je misschien wel iets speciaals voor jezelf 

laten maken!

Veel plezier op de expositie! De toegang is gratis.



JanWillem Montagne
Ik was in mijn werkzame leven een engineer bij Shell. Na mijn pre-pensioen eind 2016 ben 
ik eerst via de kunstacademie en later bij Yvonne Heemskerk en Erik van Elven op cursus 
gegaan om vooral technisch beter te leren schilderen. Ik noem mezelf een surimprealist 
wat al een beetje aangeeft dat het bij mij alle kanten op kan gaan, maar het moet wel iets 
voorstellen en herkenbaar zijn. Ik schilder portretten, landschappen, stillevens, kortom alles 
waar een verhaal bij past! Ik ben de oprichter van Stichting Teylinger Art Gallery, TAG, 
omdat ik vindt dat amateurkunst ook een podium moet kunnen krijgen. Er wordt (en is) 
zoveel moois gemaakt, breng kunst dichterbij is mijn motto!

Olieverf, alla prima

Ondergaand eitje

Tijdens de corona crisis schilderden we in atelier Heemskerk allemaal naar hetzelfde 
voorbeeld. Ik zag er nog iets anders in en liet het eitje nog een beetje uitlopen....de rest 
is gebakken lucht!

24 x 30 cm

Olieverf, Zorn palet met laagjes

Natascha

Naar een foto van Han de Bruin, een goede kennis en beroeps fotograaf. Zuid Europese 
schone, daar 17 jaar. Han maakt mooie portretten met een lichtval die past bij ‘oude 
stijl’. 

30 x 40 cm

Acryl onderlaag, meerdere lagen transparante olieverf

Transience

Symboliek werd in de vroege schilderkunst veel gebruikt en het leek me leuk het eens op 
een modern stuk toe te passen. De basis achtergrond is op het strand van Noordwijk. 
Toen ik de vrouw schilderde liet ik haar doorschijnend. Het had iets van “verganke-
lijkheid van het leven” en toen kwamen de vogels erbij, geïnspireerd door de clip van 
Madonna’s “Frozen”. De betekenis van de schelpen, bellen, zandloper en zonnebloem 
zoeken jullie zelf maar op! 

66 x 33 cm



Luciënne Angevaare
Ik ben Luciënne Angevaare geboren te Raamsdonkveer in 1965. Als kind deed ik veel 
tekenen maar ik ben pas in september 2018 gaan schilderen bij Yvonne Heemskerk en een 
wereld vol kleur ging voor mij open.

Olie verf laagjes 

Barefoot

Dit is mijn eerste”echte” schilderij een studie van de schilder Vladimir Volegov. Ik vond 
het licht in het schilderij zo mooi dat ik dat ook wilde proberen.

70 x 100 cm

Olie verf laagjes 

Cynebald

Dit is een foto die ik mocht gebruiken van de fotograaf Mark Isarin prachtig model foto 
genomen in de Rembrandt style 

80 x 60 cm

Olieverf, Zorn palet met laagjes

Meisje met de sjaal 

Een studie van Serge Marshennikov

40 x 50 cm

Olie verf laagjes à la prima

Op het Scheveningse strand

Haagse school studie van B Blommers. 

50  x 70 cm



Diane Verweij
Door een expositie van Yvonne Heemskerk in de praktijk van Fysiotherapie Agneshove ben 
ik enthousiast geraakt voor het schildetren. In het najaar van 2017 ben ik begonnen met 
schilderles bij Yvonne.
Ik schilder realistisch met een vlotte toets. Ik heb een brede interesse in ondertwerpen, 
maar portret en dan monochroom (in één kleur) vind ik wel erg leuk om te doen. Het 
monochroom schilderen maakt het werk in mijn ogen krachtig, zonder dat het voor de 
geportretteerde ‘into your face’ is.

Olieverf op dibond

Maxima

Deze mooie vrouw, zowel uiterlijk als innerlijk, wilde ik heel graag eens vastleggen. 
Waarschijnlijk niet het laatste portret dat ik van onze koningin maak.

80 x 80 cm

Olieverf op canvas

Sharbat Gula

Bijna iedereen kent de foto van het Afghaanse meisje van de cover uit juni 1985 van 
National Geografic, gemaakt door Steve McCurry. Ik heb er monochroom mijn eigen 
intepretatie van gemaakt en er bewust voor gekozen om de ogen in kleur te schilderen.

80 x 80 cm

Olieverf op canvas

Springflower Princess

Mijn dierbare meisje vastgelegd met bloemenkrans.

90 x 60 cm



Gisèle van Leeuwen
Zo’n 15 jaar geleden heb ik een periode schilderles gevolgd bij de Volksuniversiteit. Maar 
ik miste een goede manier van lesgeven, had daardoor geen inspiratie meer en ben toen 
gestopt. Tot ik werken van Yvonne voorbij zag komen; het begon weer te kriebelen. Kom 
ook gezellig schilderen, zei ze maar ik gunde me steeds de tijd niet. Tot 2,5 jaar geleden, 
toen ik me opgaf voor een workshop van 3 lessen in de kerstvakantie; ik ben niet meer 
weg gegaan. Schilderen is echt mijn passie geworden. Ik schilder realistisch, met olieverf en 
bij de keuze voor een werk is het de kleur in combinatie met de “setting” die me pakt. 

Amy

Na alle schilderijen in kleur, wilde ik graag een werk maken met zwart, wit en omber. 
En met alle respect, wat is Amy Winehouse een mooi en dankbaar mens om te mogen 
schilderen. Zelfs met zo weinig kleuren kun je dus veel nuances creëren. Een leuk en 
leerzaam proces!

40 x 50 cm Olieverf op canvas

Olieverf op canvas

Sahara

Tijdens het schilderen van deze leeuw (mijn eerste) heb ik leren zien hoeveel kleur hierin 
zit. Wit is hier geen wit en geel is geen geel. Het was een leermoment om goed te kijken 
naar wat je er echt in ziet. Deze leeuw ligt in de ondergaande zon van de Sahara en 
overziet alles.

50 x 40 cm

Olieverf op linnen doek

Vincent - Parijs 1886

Net voordat de schilderlessen via Zoom weer zouden starten, zag ik deze afbeelding 
van Vincent van Gogh voorbij komen. Niet het geijkte beeld wat we van hem kennen, 
maar juist daardoor werd ik getriggerd: dit portret van Vincent wilde ik maken. Net als 
Paul Gauguin, was John Peter Russell in die tijd een bevriende schilder; het was Russell 
die Vincent als eerste zo donker geportretteerd heeft. Het was een uitdaging om zijn blik 
goed over te brengen, waarbij tips alleen digitaal gegeven konden worden. N.B.: de lijst 
van dit schilderij heb ik in Frankrijk gekocht.

50 x 70 cm

Olieverf op paneel, Zorn palet + blauw

Work

De les over (de anatomie van) handen heeft me geïnspireerd tot het maken van 2 schil-
derijen van handen met een verhaal. Het eerste werk was al vergeven terwijl ik het nog 
aan het schilderen was. Achter dit kleurrijke schilderij zie ik een hardwerkende man die 
even een pauze neemt. Dit werk heb ik opgezet met het Zorn-palet. Om de juiste kleur 
te krijgen heb ik uiteindelijk toch blauw toegevoegd.

30 x 40 cm

Olieverf op canvas

Rozenfestijn

Een zomerse dag, een grote tuin, waar op een tafel deze vazen met pioenen staan. Dat 
zag ik voor me bij dit kleurrijke tafereel. Met veel plezier en dat beeld in gedachten heb 
ik dit schilderij gemaakt. De toegepaste techniek was nieuw voor mij: de bloemen heb ik 
met een doekje opgezet ipv met een kwast. Hierdoor komen de bloemen los en vrij op 
het doek te staan. 

60 x 40 cm



Ria de Ronde
Ik volg Yvonne (Heemskerk) al vanaf haar start als kunstschilder en ben dus een trouwe 
cursist. Ooit begonnen met acrylverf maar al jaren met olieverf. Mijn stijl is “geen stijl” Ik 
schilder wat ik leuk vind en wat er bij toeval op mijn pad komt.Tijdens het schilderproces 
ervaar ik dat het me bijna altijd iets over mezelf  verduidelijkt.  

Uitgestelde omhelzing

De onderlaag heb ik met goudverf opgezet, omdat ik het zo graag door alle kleurtoet-
sen heen wilde laten schitteren. De titel geeft al aan dat ik tijdens de lockdown en de 
hele corona tijd het menselijke contact miste en daar uitdrukking aan wil geven. Voor 
mij is dit een belofte naar zachtheid en uitbundig liefhebben.

50 x 50 cm Olieverf op linnen. 

Olieverf op dibond

uitdaging

Met dit doek deed ik ook mee aan een wedstrijd voor de beste amateurschilders. Het 
is een welbekende afbeelding van Isaak Israels en voor mij letterlijk en figuurlijk een 
enorme uitdaging. Zowel de poseerstand van de dame als ook de techniek en mijn ken-
nismaking met dibond als drager. Grove penseelstreek en heerlijk om te zien wat er dan 
uiteindelijk uit je vingers komt. Uitdaging is jezelf bloot geven. 

80 x 60 cm

Olieverf op canvas
de onafhankelijke vrouw

Tamara de Lempicka in haar groene Bugatti. Zij was Pools kunstenares en boegbeeld voor 
de vrije onafhankelijke vrouw omstreeks de jaren 20 van de vorige eeuw. Ik vind haar 
werk vooral uitdagend en in haar tijd zeer vooruitstrevend. Ik heb me er even al schilde-
rend aan getoetst. Zij heeft een eigen stijl en behoort als een van de weinige niet vergeten 
vrouwen tot de top van de “Art deco”. Haar combinatie van zowel zwoel tot strakke 
hoekige lijnen vind ik facinerend. Wat ik het meest opvallend aan haar zelfportretten vind, 
zijn haar lichte ogen en het was een kunst op zich om dat in schilderwerk zo voor elkaar 
te krijgen. De ogen zijn dan ook de spiegel van de ziel. 

30 x 40 cm

Olieverf op linnen

Waardig

Mijn belangstelling voor inheemse culturen heb ik regelmatig op doek gezet. Zowel 
prachtige mannenkoppen alsook deze waardige trotse dame. Er spreekt eenvoud en 
kleur rijkheid uit haar houding. 

50 x 60 cm

Olieverf op dibond.Onderschildering van rauwe omber en bovenlaag 
van wit met zwart, dit gemengd tot vele grijzen, terwijl de onderlaag 
mee blijft kleuren. Heel bijzonder om de nuances aan te brengen en 
net zo lang priegelen tot je bereikt wat je wilt laten zien. 

Jeugdige schoonheid. 

Romantische zwart/wit afbeelding van een mooie vrouw. In opdracht schilderen is een 
stap verder. Maar zeker een leerzame uitdaging. 

30 x 40 cm



Jan Lelie
Ik ben 78 jaar. Mijn werkzame tijd was een cariere in de luchtvaart. Ik heb een talent voor 
tekenen en, na de lessen van Yvonne Heemskerk, blijk ik ook aardig met olieverf overweg 
te kunnen.Ik volg met veel plezier al 4 jaar haar lessen na dat mijn partner en ik een gewel-
dig(groot) schiderij van een strandafgang van haar hand, hadden gekocht. we genieten er 
nog elke dag van!!! Ik heb niet direkt een eigen stijl, maar merk wel dat dieren schilderen 
mij het meeste genoegen geeft!

Olieverf op paneel in laagjes

Boswandeling

Zo’n prachtige Fazant op het doek zetten, was een plezierige uitdaging! Maar met wat 
“sturing”van Yvonne toch een mooi tavereeltje geworden!!

30 bij 40 cm

Olieverf op canvas. Erg bewerkelijk in diverse lagen met 
onderschildering van rauwe omber

Zuiderzee vissersboot

Geschilderd n.a.v. de lessen in de stijl van de Hollandse schoo! Omdat ikzelf wat jaren 
op het ruime sop heb doorgebracht, spreekt dit genre mij wel aan!!

50 X 60 cm

Olieverf op canvas. 

Bateaux sur le Seine au pont d’ Argenteuil

Dit doek is lange tijd in Voorhout geexposeerd geweest! Impressionisme is niet direkt 
mijn manier van schilderen maar voor Claude Monet ( die het origineel hiervan schilder-
de), heb ik een grote bewondering!!

50 X 60 cm

Olieverf op canvas. 
Onderschildering van rauwe omber en gebrande siena

Catalina van de MLD

Een eigen ontwerp wat ik in opdracht van een oud marineman heb gemaakt.Door het 
samenvoegen van twee afbeeldingen: het vliegtuig en de golven die breken op de rot-
sen, vond mijn client het eindresultaat, een overweldigende scene! 

40  X 60 cm



Mariëlla Wassing
Ik ben pas “echt” gaan schilderen na de cursussen van Erik van Elven en Yvonne van 
Heemskerk. Daarvoor rommelde ik wat met acrylverf. Ik schilder vooral realistisch en re-
delijk gedetailleerd. Ik schilder graag portretten van mensen en dieren en zo af en toe ook 
bloemen.  Studies van oude en minder oude meesters vind ik erg leerzaam. Ik werk ook in 
opdracht - wil je meer van mijn werk zien? Kijk dan eens op: www.mariel.nl/schilderijen

olieverf op waterbasis op houtpaneel, onderschildering gebrande omber

Studie bouguereau - Meisje met granaatappel

Mijn eerste studie van een echte oude meester. Heel spannend om te doen, en pakte 
mooi uit. Laagje voor laagje  ontdekken hoe Bouguereau dat deed. En het zijn echt heel 
veel laagjes geworden, vooral in het gezicht.

40 x 50 cm

olieverf op waterbasis op houtpaneel - onderschildering van gebrande omber

Plateelschilder in klederdracht

Naar een foto die ik maakte tijdens Zotte Zaterdag in Gouda. hij was zo geconcentreerd 
bezig dat hij niet eens gemerkt heeft dat ik de foto nam. Ik heb hem via kennissen weten 
te vinden om hem het schilderij te laten zien. Hij vond het prachtig! 

40 x 40 cm

oliverf op waterbasis op houtpaneel - onderschildering gebrande omber

Edel handwerk

Naar een foto die ik maakte van een plateelschilder in de Sint Janskerk in Gouda tijdens 
de kerstmarkt. Dat de wereld van de plateelschilder klein is, blijkt wel uit het feit dat de 
heren elkaar kennen. Deze man herkende zijn eigen handen. 

50x40 cm

https://www.mariel.nl/schilderijen


Tinka Schilperoort
Sinds 2009 ben ik actief met schilderen bezig. 
Ik schilder realistisch, voornamelijk koeien, maar soms ook andere onderwerpen. Koeien 
zijn zó mooi, daar kan ik naar blijven kijken en ze blijven me inspireren. Ik gebruik heldere, 
sprekende kleuren zodat een levendig schilderij ontstaat; schaduwen creëren diepte. De 
ogen zijn bijzonder belangrijk, ze vormen de ziel van het dier en trekken je aandacht naar 
het schilderij, net zoals de koe dat doet als je naar haar kijkt. Ik werk in olieverf en met 
iedere laag komt het schilderij meer tot leven. 
Ik werk ook in opdracht. www.koeienschilderij.nl   facebook.com/koeienschilderii
instagram.com/koeienschilderij

Olieverf op linnen

Bul

Jonge Limousin stier

50 x 60 cm

Olieverf op linnen

Ragazzo Piemontese

Een imposante stier van het ras Piemontese

60 x 50 cm

Olieverf op linnen

In gedachten

Waar zou ze aan denken?

90 x 70 cm

Olieverf op linnen

Boerenjongens

Een groepje jonge stieren op de dijk

120 x 80 cm

https://www.koeienschilderij.nl/
https://facebook.com/koeienschilderii
http://instagram.com/koeienschilderij


Lia van kampen
Ongeveer 15 jaar schilder ik nu. Ik houd van kleur en portret. Maar ook landschappen 
boeien me steeds meer. Ik vind het heerlijk om met elkaar in een atelier te schilderen, les 
te volgen en elkaar te inspireren. De laatst 10 jaar doe ik dat met veel plezier bij Yvonne 
Heemskerk en Erik van Elven.

Acryl op doek

Play time

zoveel plezier gehad in het spelen met verf.

80 x 80 cm

Olieverf op doek

Kimono meisje

ala Breitner

40 x 60 cm

Olieverf op doek

Landschapje ala Schelfhout

30 x 40 cm

Acryl en olieverf

Masai

90 x 70 cm



Yvonne Dobbe
Al vanaf jonge leeftijd vind ik het leuk om met make-up bezig te zijn. Ik heb jaren gewerkt 
als schoonheidsspecialiste en visagiste en heb daardoor veel ervaring opgedaan met kleur 
(het mooier maken van) gezichten.Toen ik stopte met mijn werk als schoonheidsspecialiste 
ben ik met veel enthousiasme gaan schilderen. Mijn creativiteit en kennis van kleuren en 
gezichten kan ik mooi kwijt in portretten. Daarnaast heb ik nog een aantal andere favoriete 
schilderthema’s zoals yoga,schoenen,dieren en bloemen. Wil je mijn creaties zien? Neem 
dan een kijkje op mijn website www.yvonnedobbepennings.nl 

Portrait of a lady
50 x 40 cm Olieverf

Olieverf

Harmony
40 x 20 cm

Acrylverf

Relax
30 x 30 cm

Olieverf

Flower power
70 x 50 cm

Olieverf

Stilleven Cocktail
40 x 40 cm

https://yvonnedobbepennings.nl/


Jet van der Star
Schilderen en tekenen heb ik altijd leuk gevonden maar door gezin en werk ontbrak het me 
aan tijd. De laatste jaren kwam er meer ruimte voor en heb ik bij verschillende kunstenaars 
lessen gevolgd, vanaf 2017 bij Yvonne Heemskerk en Erik van Elven. Het verbeteren van 
de techniek, de kleurenleer, de opdrachten maar vooral het beter leren kijken heeft ervoor 
gezorgd dat ik nog meer plezier gekregen heb in het schilderen. De onderwerpen die ik 
schilder zijn heel divers. Mijn werk is realistisch en het liefst werk ik op paneel.

Mijn oude fiets

Nadat ik bij een plaatselijke kweker deze bloemen gekocht had en mijn fiets in de tuin 
had gezet is het idee ontstaan om dit te schilderen.

50 x 60 cm olieverf op doek

olieverf op paneel

Limoentjes

Geschilderd naar eigen foto

60 x 50 cm

olieverf op paneel

Tulpen van buurman Toon

Buurman Toon is (in Roelofarendsveen) een heel bijzonder verkooppunt van zelf ge-
kweekte bloemen. Je koopt er de mooiste tulpen nadat je ze zelf geplukt hebt. 

60 x 80 cm

olieverf op doek

Pittig!

Een foto die me raakte maar wel geschilderd naar eigen inzicht.

60 x 50 cm

Olieverf op paneel en dan in heel veel transparante laagjes

Studie Tjalf Sparnaay

Een studie naar een schilderij van Tjalf Sparnaay, een schilder die ik zeer bewonder. Dit 
werk is super realistisch geschilderd op groot paneel.

110 x 75 cm



Mirella van Elk
Als kind tekende ik al veel, schilderen doe ik pas sinds 2018. Begonnen met een workshop 
bij Yvonne, schilderen op steigerhout, had de smaak te pakken gestart met acrylverf en 
sinds 2020 met olieverf. Ik schilder het liefst op dibond. De diverse technieken dagen je 
iedere keer weer uit meer uit jezelf te halen.

Olieverf op dibondpaneel, laagjes met paletmes

Lady van Harnaud

Geschilderd naar een schilderij van Harnaud, deze dame staat voor een spiegel.

40 x 60 cm

Olieverf op dibond

Zeilschip

Naar een werk van Franck Hebert

50 x 70 cm

Olieverf op dibond met paletmes

Flowers

Workshop: schilderen met paletmes

24 x 30 cm



Antoinette Staring-van Nielen
Nadat ik in februari 2018 een workshop had gedaan bij Yvonne Heemskerk, werd ik 
enthousiast en ben ik les gaan volgen bij Yvonne en Erik van Elven. Nog steeds doe ik dat 
met veel plezier. Helaas lukt het me thuis wat minder goed door gebrek aan ruimte en tijd.

Olieverf op paneel in laagjes

Huilend meisje

Naar een foto van de Amerikaanse fotograaf Jil Greenberg . Ze legt pure emoties vast en 
doet dat, in dit geval, door een lolly te geven en weer af te pakken…how crule! 
Naderhand krijgt ze de lolly alsnog natuurlijk.

30 x 40 cm

Olieverf op paneel in laagjes

The Sun Sets Sail

Optische illusie, origineel door Robert Consalves. Hij liet zich inspireren door 
M.C.Escher en Rene Margritte (1959-2017)

60 x 30 cm

Olieverf op paneel in laagjes

Cockrell, hens and chicks by a barn door

Origineel van Edgar Hunt(1876-1953) Zijn stijl spreekt mij erg aan evenals de thema’s.

40 x 30 cm



Heleen Boerkamp-Beukers
Als kind altijd en eeuwig bezig met tekenen en schilderen en dit is altijd mijn grootste passie 
gebleven ! Mijn inspiratiebron voor mijn vrije werk is “alles wat leeft” , dus mens,dier en 
natuur ! Naast vrij werk, schilder en teken ik ook portretten in opdracht. Tevens maak 
ik muurschilderingen voor o.a. kinderkamers en geef workshops voor kleinere groepen. 
Omdat ik het erg leuk vind om in opdracht te werken, is in 2013 BAM-Crea opgericht. 
BAM-Crea staat voor een creatieve geest is niets te gek en (Bijna) Alles Mogelijk !!  Voor 
een impressie en voorbeelden hiervan kun je een kijkje nemen op mijn website bij portfolio 
https://www.bam-crea.nl/ 

Tulpen van onderen

Vind het altijd leuk op een andere manier tegen dingen aan te kijken . Deze tulpen zijn 
met het zgn kikvorsperspectief gefotografeerd door Dirk van Egmond. Ik ben gek op 
tulpen, op het veld of thuis in een vaas.

60 x 80 cm Acrylverf op canvas doek incl. beuken baklijst

Acrylverf op canvas doek 

“Uit je bol” Keukenhof

Een paar jaar geleden voor het eerst in de Keukenhof geweest! En het was geweldig , 
heel veel mooie opnames gemaakt waaronder deze. Nog heel wat schilderijen te schil-
deren. 

70 x 70 cm

Acrylverf op paneel incl. lijst

Mussen “theekransje”

Musjes mijn favoriete vogeltjes. Helaas zie je ze niet zoveel meer in de stad. Vorig jaar 
op vakantie in Gelderland een hele fotoserie gemaakt, dus daar komen nog een aantal 
leuke schilderijen van. 

50 x 70 cm

Acrylverf op canvasdoek incl houten baklijst

Bumblebee

Wat een mooie beestjes zijn hommels als je ze van dichtbij bekijkt. Wereldwijd zijn er 
maar liefst 250 soorten. Dat is toch bijzonder. Foto is gemaakt door fotografe Renate 
Cristofoli.

50 x 50 cm

Acrylverf op canvasdoek incl. houten baklijst

Perfectly Imperfect

Paardebloemen spreken altijd tot mijn verbeelding en dan vooral de pluizen. Het beeldt 
de vergankelijkheid uit van het leven. Ter inspiratie de foto van Mark Starre.

40 x 50 cm

https://www.bam-crea.nl/ 


Monique Verboom
Daar waar het oog op valt; mens, dier, natuur. Gehaast, gejaagd, grote halen. Ontspannen 
en in rust meer ingetogen. En zo is het schilderij dan toch de weerspiegeling van de ziel van 
de schilder. Wat is het fijn om je uit leven met penseel en verf! Voor deze expositie liet ik 
mij inspireren door bol en boom. Opleidingen: Met veel plezier volgde ik vele jaren schil-
dercursussen bij Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Van 2008-2013 Kunstakademie Leiden/
Haarlem, diploma 2013. En dan nu een specialisatie in olieverf onder de bezielende leiding 
van YvonneHeemskerk en Eric van Elven. Instagram: moniqueverboom

Acryl op doek

Mieps tulpen

2019

100 x 80 cm

Olieverf op paneel

Hoog Sammy kijk omhoog

2021

50 x 40 cm

Olieverf op doek

Na de zomer

2021

32 x 22 cm



Ine Wassens
Ik schilder al jaren en zo nu en dan volg ik een cursus. Nu in de leer bij Yvonne Heemskerk 

Olieverf op paneel

Pioenrozen

Naar een foto van Yvonne Heemskerk

50 x 40 cm

Olieverf op dibond

De schelpenvisser

Thema: Haagse school, nageschilderd van Johan Scherrewitz

60 x 50 cm

Olieverf op paneel

De witte haas
24 x 30 cm



Hetty Kelderman
Wat leuk dat u komt kijken naar deze expositie. Mijn naam is Hetty Kelderman en ik werk 
van kinds af aan al graag met mijn handen. Met mijn handen werken helpt mij ook uit 
mijn hoofd te komen.Ik ben breed georiënteerd en veelzijdig.In het verleden heb ik o.a 
cursussen handvaardigheid, tekenen en schilderen gevolgd. Ook nam ik deel aan creatieve 
vakanties. In 2007 ontdekte ik het beeldhouwen (zie mijn website www.hettykelderman.
nl). Sinds een paar jaar ben ik  schilderles gaan volgen bij Yvonne van Heemskerk en met 
veel plezier. Haar lessen zijn erg leerzaam. Het werken met kleuren maakt het leven mooi-
er en geeft voor mij kleur aan het dagelijkse leven. De mens in beeld brengen heeft mijn 
voorkeur in mijn werk. Veel kijkplezier!

Man met baard

Thema: Clair- obscure schilderen.

42,5 x 32,5 cm Olieverf op paneel. Clair-obscure.

Ollieverf op paneel.

Silence
58 x 48 cm

Acrylverf op doek.

Portret van meisje.                     

Thema: de Haagse school.Geschilderd naar een schilderij van Isaac Israels.                     

64,5 x 54,5 cm

Olieverf op paneel met paletmes geschilderd.

Titel onbekend.

Geschilderd naar een schilderij van André Kohn. Zijn werk spreekt mij erg aan. Je ziet 
veel vrouwelijke schoonheid in zijn werk als vrouwen in jurken,op hoge hakken met 
hoeden, etc. Hoeden....waar zijn ze gebleven? 

35 x 29 cm

Olieverf op paneel met paletmes geschilderd.

Western Swallowtail 

Workshop: schilderen met paletmes. Geschilderd naar een schilderij van Lindsey Kustusch

42 x 32 cm



Marianne Beelen
Van jongs af aan ben ik creatief bezig, maar sinds 2015  voor t eerst schilderlessen gaan 
volgen. Bij Yvonne Heemskerk in Voorhout, waar ik ontzettend veel geleerd heb op allerlei 
gebied. Heel inspirerend en stimulerend! Ook heel leuk om tijdens de lessen de vorderin-
gen van de medeleerlingen te zien, en daar ook weer van te leren. Mijn interesse is vrij 
breed: vogels, bloemen, landschappen, maar ook af en toe een stilleven schilder ik graag. Ik 
word altijd geboeid door mooie natuurlijke kleuren en mooie lichtinval.

Acrylverf op MDF

Zelfportret van Antony van Dyck

Schilderen volgens de werkwijze van oude meesters, met verschillende lagen. Antony 
van Dyck ( 1599-1641) was na Rubens de belangrijkste Vlaamse kunstenaar van de 17e 
eeuw. Bij dit portret vind ik de lichtinval heel mooi, en dat de houding van van Dyck 
gedraaid is. 

63 x 53 cm

Olieverf op dibondpaneel

Dahlia

Zelf samengesteld stilleven, geschilderd volgens de werkwijze van de Vlaamse kunstschil-
der Jan van Eyck. Opgebouwd uit meerdere lagen, van grijstinten, okergelen en gebran-
de sienna - hierdoor krijgt het schilderij veel diepte.

24 x 24 cm

Olieverf op houten paneel

Narcis

Tijdens de lockdown periode kregen we online schilderles, o.a. met t thema: bloemen. 
Nooit gedacht dat ik bloemen schilderen zo leuk vind! 

19 x 30 cm

Acrylverf op doek

Geitje voeren

Naar een schilderij van Gerard Delfgaauw ( 1882- 1947). Hij werkte in impressionistische 
- naturalistische stijl. Dit is een van zijn werken uit zijn serie ‘boerenerven’. De vlotte 
toets, de warme kleuren en de rust die dit schilderij uitstraalt, spreken mij aan.

60  x 80 cm



Nicole van der Linden
Al van jongs af heb ik getekend op m’n kamertje. Ik tekende van alles na, dieren bloemen, 
bomen, personen. En dat is nog steeds wat ik interessant vind. De natuur en vooral die-
ren staan dichtbij mijn hart en deze schilder ik met veel gevoel. Daarnaast hou ik veel van 
kleur, dat betekent voor mij leven!

Het Mussenkabinet
80 x 80 cm Acryl op canvas

Waterbasis olieverf op paneel

Midden in de Nacht
24 x 30 cm

Waterbasis olieverf op paneel

Waterdruppels
24 x 30 cm

Waterbasis olieverf op canvas

Corina

Deze dame heb ik tijdens de lockdown geschilderd. Het symboliseert het onwerkelijke 
leven dat je ineens lijdt, het trieste van corona en de verdeeldheid. Wat is de waarheid, 
waar ga je in mee? Het donkere stuk dat ik heb ervaren, maar ook de lichtpuntjes. Wel-
ke stukken van nieuwe inzichten neem je mee als de lockdown voorbij is?

40 x 50 cm

Waterbasis olieverf op canvas

Roodborstje

Roodborstjes zijn mijn vriendjes. Ze komen altijd dichtbij me en ze zingen het mooiste 
lied!

50 x 50 cm



Marijke van der Geest
Ik ben al jaren creatief bezig met schilderen en hou van verschillende stijlen en materialen. 
Ik werk zowel met acryl als met olieverf. Naast kwasten maak ik ook gebruik van paletmes, 
stoffen, papier, natuurlijke materialen en alles wat het werk op dat moment vraagt. Als ik 
een abstract schilderij ga maken, komt alles vanuit mijn gevoel en ontstaan er vanuit het 
niets en chaos, prachtige werken. Verder schilder ik graag realistische voorstellingen, stille-
vens en portretten. Elk schilderij is steeds weer een uitdaging waar ik enorm veel plezier 
aan beleef. 

Acryl op doek. Geschilderd met gebruik van kwasten, paletmes en 
fazantveren.

Fazant

Dit schilderij is helemaal gemaakt en ontstaan uit gevoel.Gewoon begonnen vanuit het 
niets en uiteindelijk vanuit chaos iets creëren. Dit is echt heerlijk om te doen.

100 x 100 cm

Olieverf op paneel.

Theepot

Meegedaan aan fotowedstrijd van Yvonne Heemskerk en Erik van Elven.Het maken van 
een compositie van een stilleven dat ik daarna heb geschilderd. 

30 x 40 cm

Olieverf op paneel.

Meisje met zomerhoed

De schilderijen van Isaac Israels spreken mij erg aan. Het zwierige met een tikkeltje som-
ber er in geven een mooi contrast aan het geheel.

30 x 40 cm



Angela van Ruiten
Van jongs af aan hield ik al van tekenen, maar door drukt van werk en gezin had ik daar 
toen geen tijd meer voor. Maar 7 jaar geleden ben ik weer begonnen met het volgen van 
schilderlessen bij Yvonne, waarvan de laatste twee jaar ook bij Erik van Elven. Bij hun heb 
ik allerlei schildertechnieken geleerd. Schilderen is echt mijn passie geworden. Ik schilder 
met olieverf en houd van kleurrijk en figuratief werk

Olieverf op dibond

Delfts Blond

geschilderd naar eigen foto

40 x 40 cm

Olieverf op doek

Citroen

geschilderd naar eigen foto

50 x 40 cm

Olieverf op paneel

Freedom

In de coronatijd even ontsnappen uit de werkelijkheid en je weer vrij voelen

40 x 60 cm



Marloes van Rees
Ongeveer 5 jaar geleden ben ik begonnen met lessen bij Yvonne in haar atelier. Ik schilder-
de altijd met acrylverf, maar hier leerde ik ook met olieverf te schilderen Het leukst vind ik 
het schilderen van portretten.
Instagram: mloesvr

olieverf

Linette

Eigen werk

30 x 40 cm

olieverf

Els
40 x 50 cm



Elles Grondel
Creatief ben ik altijd geweest maar dat ik schilderen zo leuk en inspirerend zou vinden daar 
kwam ik zo”n 7 jaar geleden achter toen ik besloot op schilderles bij Yvonne te gaan. Voor 
mij was werken aan mijn motoriek het uitgangspunt, niet wetende dat ik zo enthousiast 
zou worden en blijven !! Ik werk voornameljk met olieverf maar zet graag  een schilderij 
op met acryl. Ook het werken met een palletmes kun je in sommige van mijn werken terug 
vinden.Een vaste stijl heb ik eigenlijk niet, ik vind het belangrijker dat ik bij een onderwerp 
een goed gevoel heb. Al neig ik wel naar de wat losser geschilderde stijl. Een schilderij in 
onderschildering kan vaak net zoveel zeggen als een schilderij in kleur en dat vind ik het 
mooie van het schilderen.

olie verf op paneel

Blue Eyes

Geschilderd en geinspireerd nav een gesprek wat ik had met een beroepsmilitair die in 
afganistan had gediend . Naar een foto van Abritton Photography

50 x 60 cm

olieverf op doek

Dancing Queen

De ballerina wilde ik al een poosje schilderen, haar licht voetigheid overbrengen op een 
doek. Naar een werk van Nely Shenklyarska

70 x 100 cm



Elz van der Zon Zwetsloot
Na jaren met acrylverf te hebben geschilderd, ben ik  2 jaar geleden begonnen met olie-
verf bij Erik en Yvonne. Waar ik met Acrylverf op grote doeken schilderde en mij “veilig” 
voelde, was het voor mij een hele stap om over te gaan op olieverf!! Maar ik heb er zeker 
geen spijt van, buiten het feit dat ik het enorm naar mijn zin heb op de dinsdagmiddag bij 
Erik, Yvon en mijn mede cursisten, leer ik heel veel en ik hoop nog vele “kunstwerkjes” te 
maken.

Olieverf op paneeltje

Meisje Siebenhaar

B.Blommers: Haagse School

24 x 30 cm

Olieverf op linnen doek

Twee kinderen

Jozef Israels 1824-1911. Mijn eerste kennismaking met olieverf!

80 x 60 cm

Olieverf op Linnen doek

Coosje

Eigen foto: ontmoeting tijdens ochtendwandeling!

45 x 60 cm

Olieverf. Zorn-pallet met laagjes

Proud Indian

“Naar werk van James Ayers: Native American Crow man 
geschilderd met RGB-pallet“

24  x 30 cm



Carson Wanner
Hallo, mijn naam is Carson Wanner en ik ben 40 jaar oud. Vijf jaar geleden heb ik voor het 
eerst een serieuze poging gewaagd om te tekenen en te schilderen en sindsdien ben ik niet meer 
gestopt. Door de selectie van het televisieprogramma “Project Rembrandt” ben ik mezelf verder 
gaan ontwikkelen en heb ik aan de Kunstacademy KHL een jaar lang de opleiding gevolgd. Om 
mezelf klassiek te scholen, zoals de oude meesters dat voorheen deden, gericht op portretten, 
heb ik de switch gemaakt naar het Atelier van Yvonne Heemskerk en Erik van Elven. Een schot 
in de roos! Door mijn ambities en het plezier dat ik aan het schilderen beleef heb ik er recen-
telijk voor gekozen om 100% voor het schilderen te gaan. Kijk voor meer informatie op mijn 
website: www.bycarsie.com 

Olieverf op MDF

Leiden

Telling stories with reflection. Storie: Leiden.

50 x 60 cm

Oliefverf op houten paneel

Tulip

Flora: Playing with light.

27 x 34 cm

Olieverf op MDF

Lisa

Lisa: Playing with light.

60 x 80 cm

Olieverf op MDF

Jan van Eyck

Portret van een man met rode tulband. Naar Jan van Eyck

26  x 35 cm

https://www.bycarsie.com


Marlies Falkner
Sinds mijn vroege volwassentijd ben ik geinteresserd in kunstgeschiedenis. Ik begon zuveel 
mogelijk over te lezen en museas en tentoonstellingen te bezoeken. Ik vond het fascinee-
rend om naar kunst te kijken. 13 jaar terug gaf ik me op voor mijn eerste schildercursus, 
vrij schilderen in acryl. Ik vond het erg leuk maar pas toen ik op het atelier van Yvonne 
in aanraking kwam met olieverf ging een wereld voor me open. Ik heb nog niet echt een 
eigen stijl, ik schilder na wat ik leuk vind. Wat me het meest inspireert is kunst uit de 19e 
eeuw en stillevens.

Olieverf op houten paneel

Stilleven met blauwe kan

Geschilderd naar eigen foto

40 x 30 cm

Acryl op doek

Together

Geinspireerd door een schilderij van Carmen G. Junyent

60 x 50 cm



Karin van den Berg
Mijn naam is Karin van den Berg,en woon in Voorhout.
Lang geleden ben ik begonnen met aquarelleren bij de Volksuniversiteit in Voorhout.
Inmiddels heb ik heel wat werken gemaakt,en ben ik mezelf steeds verder gaan bekwamen.
Ik hou erg van heldere kleuren,zoals in veel schilderijen van mijn te zien is.
ik schilder ook met acryl olieverf.Ik heb wel eens meegedaan met  schilderij van het jaar 
verkiezing van een kunsttijdschrift.
Mijn schilderij Bestek gemaakt in olieverf eindigde bij de laatst 50,en daar ben ik best een 
beetje trots op.....

aquarellen, met krijt  op papier.

Blauwe druifjes
50 x 50 cm incl. lijst

aquarellen, met krijt  op papier.

Narcis
50 x 50 cm incl. lijst

aquarellen, met krijt  op papier.

Tulpen
50 x 50 cm incl. lijst



Jacqueline Duivenvoorden
Als kind was tekenen altijd al mijn grote hobby!
Na een periode van schilderen met aquarel, ben ik workshops gaan volgen met acryl.
Ik werk graag op grote doeken en mooi opgemaakte gezichten zijn mijn favoriet!
Ik schilder nu 2 jaar bij Yvonne en ik moest behoorlijk uit mijn ‘comfort zone’!
Rembrandt, van Eyck, Breitner, het is interessant te leren hoe de ‘Oude Meesters’ schilder-
den en verschillende technieken toepasten.
Momenteel inspireren de schilders Sorolla en Volegov mij enorm, mede door hun losse 
toets en het spelen met licht.

Olieverf op canvas paneel, paletmes.

 Française

Workshop paletmes schilderen. 
Met erg veel plezier deze elegante dame met hoed geschilderd.Naar André Kohn

30 x 30 cm

Acryl op canvas paneel 

Uma

Uit de film Thelma & Louise) studie naar werk van Nikita Abakumov 
 
Portet geschilderd op een vrije les. 
Moeilijk om tanden niet te wit te schilderen!

40 x 50 cm

Acryl op canvas doek

African Beauty

Een vrij werk en daarin geëxperimenteerd met reepjes bedrukt papier in de hoofddoek

80 x 80 cm

Olie op canvas doek

Summer at the Beach

Een werk opgezet met losse streken, naar een werk van Peggy Kroll en met een knipoog 
naar Sorolla. 
Prachtig hoe de zon op de witte jurk valt en er daardoor zoveel tinten te zien zijn!

50  x 70 cm



Evelien Wessel
Nadat de kinderen gedeeltelijk waren uitgevlogen, werk wat rustiger werd, ontstond er 
meer tijd voor mijn heerlijke hobby. 
Ik schilder meestal naar voorbeeld maar als het af is, is het iets eigens of het nu stilleven is 
of een portret. Want stiekem ga je ook steeds meer houden van de persoon of object wat 
je schildert en wordt het vertrouwt.  
Ik ben gestart met acryl en daarna overgestapt naar olieverf.

Olieverf op canvasdoek

The day after the night before

De jaren 50/60 spreekt mij altijd aan. Tijdens het schilderen voelde het alsof de mannen 
rond 5 uur in de ochtend na een goed feestje. Flink doorgehaald naar huis lopen. Naar 
een werk van Iain Faulkner

40 x 40 cm

Olieverf op dibond met paletmes

De vrouw met de hoed

Dit prachtige werk gemaakt naar voorbeeld van Andre Kohn, tijdens een workshop. 
Het maken van dit werk voelde als een race tegen de klok, maar ontzettend leuk om te 
doen. Ik heb geprobeerd de kleur rood zo sprekend mogelijk te maken.

30 x 30 cm



Patricia Nierse
In 2017 ben ik begonnen met schilderen, omdat ik ontdekte dat dit mij veel ontspanning 
gaf. Na een mooie start met acrylverf, ben ik inmiddels overgestapt naar olieverf. Wat een 
feestje is dat.  
Door mijn deelname aan de selectie van het televisieprogramma ”Project Rembrandt” heb 
ik mij snel verder kunnen ontwikkelen in technieken, kleurgebruik en compositie, mede ook 
door de hulp van Yvonne Heemskerk en Erik van Elven.  
Ik schilder graag portretten en dieren in een realistische stijl en ik hoop met mijn werk 
mensen te kunnen raken. Ik maak zowel vrij werk als opdrachten.

Olieverf op houten paneel

All that glitters is not gold

In het “Rembrandt-jaar” heb ik dit schilderij gemaakt naar voorbeeld van Rembrandt en 
met de technieken die Rembrandt hanteerde. Mijn uitdaging hiering waren met name 
ook de stofuitdrukking en de juwelen. 

40 x 50 cm

Olieverf op linnen doek

Quasiba

“Dit schilderij uit mijn serie ”Wereldkinderen” ben ik gestart op de dag dat George 
Floyd overleed, waar ik mij op dat moment nog niet bewust van was. Op de dag van 
de uitvaart heb ik het schilderij af weten te maken.  
 
Bijzonder schilderij, geschilderd in een bijzondere tijd...”

30 x 40 cm

Olieverf op linnen doek

Zo trots als een pauw

Dit schilderij is geboren uit mijn wens om te experimenteren met kleur. Ik vind het goed 
gelukt en ik ben zo trots als een pauw!

50 x 70 cm



Miranda Draijer
Mijn naam is Miranda Draijer geboren op 28 oktober 1969 te Heemstede en hedendaags 
woonachtig te Nieuw-Vennep. 
Alleenstaand en moeder van 2 zoons (19 & 24) Ruim 15 jaar geleden begonnen met Mira-
Mart.nl, hou van tekenen, schilderen, ontwerpen & boetseren. 
Elke dag brengt nieuwe verrassingen en in deze omstandigheden, helpt het mij om met verf 
en klei creatief bezig te zijn en overal iets positiefs in te zien..:) 
Mijn hoofd leeg te maken en met verf en/of klei iets moois & dierbaars tot stand te bren-
gen geeft mij energie en laat mij zo zien hoe mooi een glimlach kan zijn als men mijn werk 
ontvangt,voelt en ziet. Dit maakt mij altijd weer blij :)

Stick together
50 x 35 cm Olieverf op dibond

Olieverf op doek

Sweet love
35 x 27 cm

Olieverf op doek

Desire
30 x 40 cm

Olieverf op doek

My Sweet tomato 
40 x 40 cm

Olieverf op doek

No Words needed
20 x 30 cm


