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mede mogelijk
gemaakt door:



1. Linda van den Bergh 

4. Narcisse

5. Lucy Buzing5. Biezenwaard Creatief

4. Serge Verheugen

3.  DAFAZ.ART
 Diane Zeegers en Frans te Spenke

1.  Nicolette Oosterhof-
Heemskerk 

4. Andy & Rex Team Kunst

2.  Aalsmeers Schilder Genootschap
    (ASG)

4. Jos Verheugen



6. Lijstenmakerij &
Restauratieatelier
De Inlijsteraar

7. Anja Verbruggen

8. Femke Kempkes

7. Henk Reijken

9. Evelyn Citroen

10. Angelique Streefkerk

8. Het Beeldeneiland

10. Maarten Abrahamsen

5. Elma Huibregtsen 7. Tonneke Iwema-van Harten



1   Hofstede Nooitgedacht
Boterdijk 77, 1424 ND  De Kwakel, Tel: 0297 – 568 566, www.hofstedenooitgedacht.nl

Hofstede Nooitgedacht is een sfeervolle en gastvrije Bed & Breakfast in een monumentale boerderij aan de rand van het Groene Hart. Daarnaast verzorgen wij 
High Tea arrangementen. Zin in avontuur? Bezoek één van onze Escape Rooms en probeer binnen een uur te ontsnappen.  Kunstenaars: Linda van den Bergh 
toont haar tekeningen, Nicolette Oosterhof-Heemskerk exposeert met haar (airbrush)schilderijen en geeft een airbrush demonstratie.

2   Poldersport De Kwakel
Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel, Tel: 0297 – 563 679, www.poldersport.com

Sinds 1994 organiseert Poldersport de Kwakel buitensport activiteiten voor jong en oud. Op onze biologische boerderij verzorgen we recreatieve sportdagen 
voor groepen tot wel 500 personen. Van Quakelgolf tot poldersurvival en van zeskamp tot fietstocht, alles onder leiding van onze ervaren sportinstructeurs. 
Poldersport de Kwakel is ‘VEBON’ gecertificeerd, een keurmerk voor veiligheid en milieu. Uiteraard zorgen wij ook voor een hapje en drankje op ons terras dat 
uitgebreid kan worden tot een complete boerenlunch of boerenbarbecue. Kom gezellig bij ons langs! Schilderijen van het Aalsmeers Schilder Genootschap (ASG).

3   WEKO Souvenirs
Boterdijk 135, 1424 NE De Kwakel, Tel: 06 – 5322 5000

“The Smallest”, de kleinste souvenirwinkel van Nederland is gevestigd aan de voet van de Westerkerk in Amsterdam. Het magazijn hiervan is aan de Boterdijk 
135. Tijdens de kunstroute kunt u exclusief voor “The Smallest” ontworpen Amsterdamse sweaters aanschaffen. Indien gewenst kunt u – alleen tijdens de 
kunstroute - het shirt laten personaliseren. Bent u een dagje in Amsterdam? Kom dan eens langs in onze winkel aan de Westermarkt nummer 60, Pothuis  1. Op 
deze locatie exposeert het duo DAFAZ.ART, Diane Zeegers en Frans Te Spenke, met hun schilderijen.

4  Fam. Meijer/Beentjes
Boterdijk 146, 1424 NK De Kwakel, Tel: 06- 2456 2226

Dit particuliere adres op de Boterdijk is nieuw in de route. Priscylla en Roel stellen hun terrein op deze dagen ter beschikking aan de kunstenaars Jos Verheugen, 
Serge Verheugen en Narcisse om hun schilderijen te tonen. Verder is het Andy & Rex Team Kunst met beelden, zeefdrukken en tekeningen aanwezig.

5   Biezenwaard Creatief (bij Honk- en Softbal Vereniging Thamen)
Vuurlijn 24, 1424 NR De Kwakel, www.biezenwaardcreatief.wordpress.com

Biezenwaard Creatief is een gezellige amateurschilderclub die elke maandag bij elkaar komt in het clubgebouw van Honk- en Softbal Vereniging  
Thamen. Naast de individuele werkstukken is er ook dit jaar speciaal voor de kunstroute een gezamenlijk kunstwerk met het thema ‘Nostalgie’. Verder komen  
gastkunstenaars Lucy Buzing en Elma Huibregtsen hun haakwerk tonen. Tijdens het bekijken van de werken kunt u een hapje of drankje bestellen aan de bar 
die speciaal voor de kunstroute open is.

6  Lijstenmakerij & Restauratieatelier De Inlijsteraar
Locatie kunstroute: Noorddammerweg 1/ais, 1424 NV De Kwakel

Showroom: Stelling 30, 1424 EL De Kwakel, Tel: 0297 – 523 797 of 06 – 8105 3830, www.deinlijsteraar.nl
De Inlijsteraar verzorgt alle werkzaamheden die je bij een lijstenmakerij mag verwachten. U kunt denken aan het opspannen en/of inlijsten van uw kunstwerken 
en borduurwerken, het snijden van passe-partouts/diverse glassoorten en het opplakken van foto’s. De lijstenmaker mag zich ook restauratiekundige noemen 
en restaureert klassieke en moderne olieverfschilderijen. Eigenaar Gerrit Hoogebeen is initiator en het creatieve brein achter het kunstconcept COMPO-ART®. 
Waren we voorheen een zelfstandige locatie in de kunstroute, dit jaar heeft De Inlijsteraar besloten u -inpandig bij locatie 7. Bruinsma Natuurlijk!- van advies 
te dienen m.b.t. inlijsten en restauratie van kunstwerken. Er zijn voorbeeldinlijstingen te zien en u kunt een kijkje in de keuken nemen bij het restaureren 
van een schilderij. En voor de kleintjes is er de schilderijcarrousel. Maak in 2 minuten je eigen schilderij! Trouwens, volwassenen vinden dit ook erg leuk.

7  Bruinsma Natuurlijk!
Noorddammerweg 1/ais, 1424 NV  De Kwakel, Tel: 0297 – 325 709, www.bruinsmanatuurlijk.nl

Bruinsma Natuurlijk! levert interieurbeplanting en (kerst)decoraties voor bedrijven en overheden. Naast de interieurbeplanting worden in de showroom de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verticaal groen in de vorm van planten- en moswanden getoond. Ook qua afmetingen toepasbaar in woningen. In 
de maand oktober is er een kerstshow voor bedrijven die ook tijdens de kunstroute Qua Kunst & Ambacht te bezichtigen is. Anja Verbruggen en Henk Reijken 
exposeren met hun schilderijen en Tonneke Iwema-van Harten toont haar beelden. Verder is locatie 6. Lijstenmakerij & Restauratieatelier De Inlijsteraar 
inpandig aanwezig.

8  Theetuin/Bamboelabyrint ‘Het Nirwana’
Steenwycklaan 16, 1424 NL De Kwakel, Tel: 06-2977 5397, www.facebook.com/HetNirwana

Let op: bereikbaar via de Steenwycklaan en het erf aan de Iepenlaan 36, 1424 PA De Kwakel
Theetuin/Bamboelabyrint ‘Het Nirwana’ is nieuw in de route. Afhankelijk van de groei van de bomen en struiken zal de theetuin pas op zijn vroegst zomer 2019 
zijn poort openen. In het weekeinde van de kunstroute geeft ‘Het Nirwana’ u een sneakpreview vóór de officiële opening. Het geheel bestaat uit een 2.500 m2 
groot labyrint (doolhof) van bamboeplanten, een tuin met diverse nisjes van 1.000 m2 en een drie meter hoge heuvel met bovenop de ruïne van Steenwyck en 
eronder een gangenstelsel: een waar ravotparadijs voor kinderen. Kunstenares Femke Kempkes zal haar beelden en werk van haar cursisten van 
Het Beeldeneiland tentoonstellen.



9  In den Ossewaerd
Vuurlijn 50, 1424 NS  De Kwakel, Tel: 06 – 2223 4952 of 06 – 2227 6638, www.indenossewaerd.nl

Midden in het parkje “het Vrije Noortveen” ligt “In den Ossewaerd”: Kookstudio, Bed & Breakfast en Vergaderfaciliteit. Kom gezellig bij ons eten, slapen  
of vergaderen. Met in totaal 24 slaapplaatsen zijn we zeer geschikt als groepsverblijf. Of samen in een ongedwongen sfeer koken in onze professionele  
keuken. Onder begeleiding van onze kok samen culinaire hoogstandjes creëren. De kookstudio is ook los te huur. Daarnaast verzorgen we recepties  
en bijeenkomsten tot 75 personen. “In den Ossewaerd” wordt gerund door Marleen & Rens-Jan Ossewaarde. Bij ons exposeert kunstenares  
Evelyn Citroen/Clown Bijouxxx.

10  Zorgboerderij Inner-Art
Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel, Tel: 0297 – 563 753, www.inner-art.nl

Zorgboerderij Inner-Art biedt dagbesteding voor mensen met indicatie van alle leeftijden uit alle doelgroepen voor gezonde activiteiten van zeer diverse aard, 
voor ieder wat wils. Daarbij biedt ‘De Lander’ inloopmogelijkheid voor mensen zonder indicatie, maar met GGZ- of sociale problematiek. Dit ter ontmoeting, 
gezelligheid, ontwikkelen van of meedoen aan activiteiten en programma. Ook heeft Inner-Art het boerenmuseum ‘De 7 Erven’ en de boerderijwinkel ‘De Hooi-
berg’ met terras voor koffie en gebak. Bezoekers kunnen ook via Het Vrije Noortveense park de boer(-derij) op. Winkel, museum, zorgboerderij, De Lander en 
terras, geopend: ma. t/m do. 9-16 uur. Angelique Streefkerk komt met haar beelden en Maarten Abrahamsen met zijn aquarellen.

11  Dorpshuis De Quakel
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel, Tel: 0297 – 531 528, www.facebook.com/dorpshuisdequakel

Dorpshuis de Quakel speelt een centrale rol binnen de Kwakelse gemeenschap. Zo geeft zij o.a. onderdak aan diverse verenigingen en instanties, zo’n 20  
in totaliteit. De verenigingen hebben allemaal een vaste avond waarop zij actief zijn en daarnaast zijn er ruimtes te huur waar u kunt vergaderen of een  
presentatie kunt geven. Op vrijdagochtend kan men deelnemen aan het huiskamerproject. Voor jong en oud zijn er voldoende mogelijkheden. Werk is te zien 
van Atelier De Kwakel. Inschrijven op hun workshops/cursussen is mogelijk. Nico van Oosten exposeert met schilderijen. Ton Bocxe toont zijn keramiek en 
schilderijen.

12  Bistro9 Next Door
Drechtdijk 9, 1424 RA De Kwakel, Tel: 0297 – 222 868, www.bistro9.nu/bistro-9-next-door

Bistro9 Next Door bevindt zich naast het à la carte restaurant Bistro9 en beschikt over drie sfeervolle zalen die uitermate geschikt zijn voor zowel privé als 
zakelijke ontvangsten. De zalen beschikken over airconditioning, diverse audiovisuele mogelijkheden en zijn rolstoelvriendelijk. De ruimtes zijn qua grootte 
af te stemmen op het aantal gasten. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de deur. In één van onze zalen wordt geëxposeerd door Lonny van Rijn en  
Annemieke Rozenberg, beiden met keramiek.

13  Cin in Wonen
Vrouwenakker 4, 1428 RZ Vrouwenakker, Tel: 06 – 8194 1688, www.cininwonen.nl 

Cin in Wonen, een mix van trendy, vintage en brocante producten samengebracht in een loods van 500 m2. De winkel zit vol inspiratie, er is een kidscorner 
en tijdens het winkelen is er altijd tijd voor koffie. Kortom, het leukste woonuitje in de regio. Geopend van vrijdag t/m zondag van 11:00 – 17:00 uur. Sanne 
Bavelaar exposeert haar schilderijen, Anne Feer toont haar art prints, Amanda Poortvliet laat haar giclées zien, edelsmid Mieke Preijde-Meijer staat met haar 
collectie sieraden, Sonja van Kapel van Kessel met haar textielwerken en Joke van der Maat-Arnts met haar beelden.

14  Bloemsierkunst Christa Snoek
Vrouwenakker 10A, 1428 RZ Vrouwenakker, Tel: 0297 – 533 889, www.christasnoek.nl

Bloemsierkunst Christa Snoek is een bloemenwinkel met een oppervlakte van 700 m2. Wij maken allerlei boeketten, bloemstukken, rouwbloemwerk, bruids-
boeketten en plantenbakken. Ook kunt u bij ons terecht voor losse bloemen, planten en woonaccessoires. Het hele jaar door worden workshops gegeven. Op 
onze website vindt u de data voor de herfst-, kerst- en paasworkshops. Van juli t/m september kunt u bloemen plukken in de pluktuin en in oktober zijn hier 
pompoenen en kalebassen te oogsten. Voor beurzen maken wij compleet ingerichte stands. Kunstenaars: Gerda Cornelissen en het duo “Must We Unite”, Nicole 
van Rietschoten en Marcel Verschoor, met hun schilderijen, Christa Snoek met bloemobjecten en Cock van Luling met beelden.

15  Rigaranch Paardenmelkerij, Chocoland & Bak-Atelier
Blokland 56, 2441 GG Nieuwveen, Tel: 0297 – 526 591, www.rigaranch.nl

Riga Ranch Paardenmelkerij, Chocoland & Bak-Atelier is gesitueerd in een prachtig gemeentemonument uit 1817. Het is tevens één van de zeven Rus-
sische boerderijen langs de Blokland die beschreven zijn bij de Oudheidkamer in Nieuwveen. Dagelijks worden hier paarden gemolken, chocolade gemaakt 
in het Chocoland & Bak-Atelier en er is een gezellige winkel met allerlei snuisterijen in de stijl van de boerderij. Kunstenaars: Jaap Roggeveen toont zijn  
schilderijen, Riëtta van der Kolk en Edith Veenhof staan met Fabergé-eieren en er wordt chocolade en marsepein gemaakt door Carien van Wees.



11. Ton Bocxe

13. Amanda Poortvliet

13. Anna Feer

13.  Joke van der Maat-
Arnts

12. Annemieke Rozenberg 12. Lonny van Rijn

11. Atelier De Kwakel 11. Nico van Oosten

13. Mieke Preijde-Meijer



14. Gerda Cornelissen

15. Edith Veenhof

14.  ‘Must We Unite’ - Nicole 
van Rietschoten en  
Marcel Verschoor

13. Sanne Bavelaar

14. Christa Snoek 14. Cock van Luling

13.  Sonja van Kapel van 
Kessel

15. Carien van Wees

15.  Jaap  
Roggeveen

15.  Riëtta van der Kolk
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 Deelnemende bedrijven

: ruime parkeergelegenheid aanwezig
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