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Cultuur zorgt voor verbinding
Draagt kunst bij aan de leefbaarheid 
van stad en dorpen? Eveline Tijmstra, 
wethouder Cultuur, aan het woord.

Kunstcollectief
is jarig en dat vieren we!

3 
Kunst op de kaart zetten
Oprichter en oud-voorzitter Kees 
Kasbergen vertelt hoe het allemaal 
begon...

4 en 5
Samen voor de kunst
Overzicht van 20 jaar Kunstroute 
Purmerend. Van een kleine groep 
enthousiaste kunstenaars naar een 
Stichting met bijna 100 donateurs.

‘‘In totaal hebben
 186 Kunstenaars 
één of meerdere 

keren meegedaan 
aan de Kunstroute

Purmerend

20 jaar geleden vond in Purmerend de eerste Kunstroute plaats. 
20 jaar later hebben duizenden Purmerenders in ateliers en op 
andere plekken in de stad volop kennis gemaakt met de geweldige 
kunst die in onze stad wordt gemaakt.

Duizenden inspirerende ontmoetingen, 
duizenden mooie gesprekken over kunst. 
Van schilderen tot beeldhouwen, van textiel 
tot keramiek. In mei 2022 vieren we ons 
twintigjarig bestaan met de inspirerende 
Purmerend Art Fair en de uitgave van deze 
jubileumkrant.

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

Wieke Dekker, beeldhouwen

Simone Prins-Olij, houtbewerken

Als de creativiteit, die in ons 
allen aanwezig is, naar buiten 
wil, is het leuk en stimulerend 
om dit met anderen te kunnen 

delen en de resultaten van 
de kunstuitingen te kunnen 

laten zien. Het Kunstcollectief 
Purmerend is daarvoor 

een prima plek. 
Ronald Boekel – schilder/

fotograaf/mixed media

Carine van de Noort,  keramiek Joke Sweers, schilderen

Jurgen van den Hoek, schilderen



Cultuur zorgt voor verbinding
Wethouder Cultuur Eveline Tijmstra 
over kunst en cultuur

In de pijler Samen leven in het nieuwe coalitieakkoord kun je lezen dat het onderwerp Cultuur en erfgoed 
van groot belang is voor de hele gemeente. Niet alleen door werelderfgoed De Beemster, maar juist ook 
door kleine en grote culturele organisaties, amateurverenigingen en unieke evenementen.

Wethouder Cultuur, Eveline Tijmstra, licht het toe.
“Kunst, cultuur en erfgoed zijn van groot belang voor een stad. Ze dragen in grote mate bij aan de leef-
omgeving en de ontwikkeling van mensen. Ze vertellen het verhaal van de stad en bepalen mede onze 
identiteit. Kunst en cultuur doen mensen verwonderen, bieden ontspanning, zorgen voor ontroering en 
stimuleren de creativiteit van mensen. Bovendien hebben culturele organisaties en verenigingen ook een 
duidelijke maatschappelijke waarde: cultuur zorgt voor verbinding. Het bezoeken van een voorstelling 
of het zelf beoefenen van cultuur in verenigingsverband geeft het gevoel ergens bij te horen en kan zo 
bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid.” 

Welke initiatieven op het kunstgebied kunnen de inwoners de komende jaren verwachten?
“Na de moeilijke coronaperiode hoop ik dat het culturele leven de komende jaren weer volledig tot bloei 
komt. We willen vanuit de gemeente een divers cultureel aanbod faciliteren. Daarom hebben we bijvoor-
beeld besloten om te investeren in het opknappen van het amfitheater in het Leeghwaterpark, zodat 
voorstellingen ook lekker buiten kunnen plaatsvinden. Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Het is 
daarom van belang dat er een divers cultureel aanbod blijft bestaan, zodat zoveel mogelijk inwoners 
zelf kunst kunnen maken of cultuur kunnen opsnuiven door het bezoeken van voorstellingen, tentoon-
stellingen en concerten. Cultuur maakt gelukkig.”

Wat is volgens u de waarde van Kunstcollectief Purmerend daarbij?
“Het Kunstcollectief Purmerend vertegenwoordigt een grote groep kunstenaars in de gemeente. Het 
collectief staat voor mij symbool voor creativiteit. Niet alleen in de grote diversiteit van de kunst die de 
betrokken kunstenaars maken, maar ook in de culturele activiteiten die het collectief organiseert. Een 
mooi voorbeeld vind ik de Purmerend Art Fair. Deze Art Fair in de binnenstad van Purmerend zorgt ervoor 
dat inwoners op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking komen. De Art Fair kan inwoners verrassen 
en het stimuleert ze wellicht om vaker cultuur te bezoeken of om zelf kunst te gaan maken.”

Wat vindt u van de jaarlijkse Kunstroute?
“De Kunstroute brengt al twintig jaar lang kunst onder de aandacht 
van inwoners. Het laat zien dat er in Purmerend een breed aanbod 
is dat wordt gemaakt door een grote groep enthousiaste kunste-
naars. Het toont hoe veelzijdig het kunstveld is en hoeveel talent 
er in Purmerend is. En dat is iets waar we trots op mogen zijn. 
Bovendien stimuleert het mensen om eens binnen te stappen in 
een atelier of andere locatie waar ze normaal gesproken niet zou-
den komen. De deelnemende locaties zijn verspreid door de stad, 
waardoor de Kunstroute bezoekers ook aanmoedigt om de stad in 
al haar facetten beter te leren kennen.”

We zijn heel nieuwsgierig naar de vormen van cultuur die u 
persoonlijk aanspreken.
“In mijn jeugd heb ik veel aan theater en musical gedaan en ook 
veel musicals bezocht. Dit vind ik nog steeds een prachtige vorm 
van cultuur. Zingen vind ik ook leuk om te doen. Niet op een 
podium of voor publiek, maar gewoon lekker in huis, in de auto of 
buiten tijdens een wandeling. Anderhalf jaar geleden ben ik, samen 
met mijn jongste dochter van 10, op vioolles gegaan. Prachtig 
instrument! Het is heel leuk om samen muziek te maken en zelf ook 
weer actief cultureel bezig te zijn. Verder geniet ik van het werk van 
anderen. Juist de grote diversiteit van kunst en cultuur vind ik leuk.”

Vanaf het begin dat ik in Purmerend kwam werken, in 
de zomer van 2019, werd mij duidelijk dat er een actieve 
club van kunstenaars en kunstliefhebbers actief is in de 
stad: het Kunstcollectief Purmerend. Ik werd meteen 
uitgenodigd voor de Kunstroute en enkele van onze vrij-
willigers in de VVV | Museumwinkel bleken ook enthou-
siaste leden te zijn. In 2019 was er een nieuw bestuur 
aangetreden en bleek de energie alleen nog maar 
toegenomen te zijn. Het adagium van het Purmerends 
Museum is samenwerken en elkaar versterken waar dat 
kan. En zodoende besloten we te kijken waar wij onze 
krachten konden bundelen. Het was inmiddels al vrij 
duidelijk dat er in deze stad een groot gebrek aan 
presentatieplekken voor hedendaagse kunstenaars 
bestaat. Zodoende kwamen we op het idee om een van 
de etalages van de VVV | Museumwinkel in bruikleen 
te geven aan het Kunstcollectief. Sinds augustus 2020 is 
deze samenwerking een feit en tonen we iedere maand 
een andere kunstenaar met zijn of haar werk. Wat mij 
betreft is het Kunstcollectief een belangrijke toevoeging 
aan het culturele veld in deze gemeente. Het zorgt voor 
positieve energie en creativiteit, wat in deze tijden vaak 
hard nodig is. Ik hoop dat we ook in de komende jaren 
op verschillende manieren kunnen blijven samenwerken. 

Voor nu: gefeliciteerd!

K
unst draagt bij aan de leefbaarheid van stad en 
dorpen. Deze stelling onderschrijft het Kunstcollectief 
Purmerend van harte. We zijn dan ook benieuwd 
welke visie de Gemeente Purmerend hierop heeft. 
Daarom hebben we wethouder Cultuur Eveline 
Tijmstra een aantal vragen voorgelegd.

WETHOUDER CULTUUR EVELINE TIJMSTRA WAS 
IN 2019 DE PURMERENDSE STER OP HET DOEK. 
ZIJ KOOS VOOR HET EXPRESSIEVE PORTRET VAN 
SCHILDER MARCUS.

Het Purmerends Museum feliciteert het Kunstcollectief !
MONCEF BEEKHOF OPENT KUNST 
IN DE ETALAGE IN 2019 

foto RegioPurmerend.nl - Rob Klaucke

MONCEF BEEKHOF MET LIES REUREKAS, 
DE EERSTE EXPOSANT IN DE ETALAGE 
VAN DE VVV IN AUGUSTUS 2020

foto website CDA Purmrend

foto Piet Jonker - weidevenner.nl

En zodoende besloten we te 
kijken waar wij onze krachten 

konden bundelen.

Het Kunstcollectief biedt 
mij al meer dan 12 jaar 
een platform om mijn 
kunst te laten zien en 

om daarover leuke 
gesprekken te voeren 
met kunstliefhebbers.

Karin Kuik – beeldhou-
wer/glaskunstenaar

‘‘
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Hoe kun je twintig jaar Kunstroute/Kunstcollectief beter 
belichten dan door de twee personen die er alles van weten 

aan het woord te laten? Oprichter en oud-voorzitter Kees 
Kasbergen en huidige voorzitter Mark de Vries ontmoeten 

elkaar in het zonnige atelier van Kees om te praten over de 
rijke geschiedenis en de toekomst van de stichting.

Kees Kasbergen - foto Rob de Heer Mark de Vries - foto Rob de Heer

Kees Kasbergen (1946) wilde altijd al schilderen. Hij is daar serieus mee 
begonnen toen hij bij toeval de kunstenaar Jan Paul Hofman ontmoette. 
Hij nam lessen bij hem in Amsterdam Zuid-Oost. Daarna is hij de Amster-
damse Vrije Kunstacademie gaan doen, in de discipline schilderen. Zijn 
eerste expositie had Kees in 2000 in een galerie in Wormerveer. Sindsdien 
is hij succesvol beeldend kunstenaar. Zijn stijl is abstract expressionistisch, 
kleurrijk en vrolijk, en siert menige muur in Purmerend en om-
streken. Kees had verschillende functies in het bestuur van de Kunstroute 
Purmerend van 2002 tot 2016. Hij is niet alleen kunstschilder, maar 
organiseert samen met anderen culturele activiteiten in en om de kapel 
van het kerkhof uit 1875 aan de Overweersepolderdijk, zoals exposities, 
poëzie- en taalmiddagen en muziek.

Mark de Vries (1967) zat als kind al te tekenen. Hij heeft een grafische 
opleiding gedaan en werkte lange tijd bij een drukkerij, waar hij zijn vrije 
momenten besteedde aan schetsen met de drukinkt. In eerste instantie 
maakte hij schilderijen voor zichzelf. Maar zijn familie en vrienden wilden 
ook wel werk van hem aan de muur. Dat nam een loop en zo is hij voltijds 
beeldend kunstenaar geworden. Met zijn kleurrijke dynamische stijl is het 
werk van Mark heel herkenbaar. Hij maakt schilderijen op basis van ico-
nische kunstwerken en glamourfoto’s en geeft daar een heel eigen draai 
aan. Zijn werk wordt in binnen- en buitenland gekocht.Mark is sinds 
2019 voorzitter van het Kunstcollectief Purmerend.

Twintig jaar geleden begon het allemaal. Kees Kasbergen weet het nog precies. “Purmerend 
op kunstgebied was minimaal. Er was een galerie op het Tramplein en je had het Museum 
Waterland en verder niks. Maar ik wilde toch naar buiten komen met mijn kunst. Ik was na 
mijn scheiding lid geworden van het COC Purmerend. Daar zaten ook een paar kunstenaars 
in, zowel professioneel als de betere amateur. Dus ik zei: jongens (en meiden), wat gaan we 
doen?”

De eerste Kunst- en Crearoute was een feit. Met de roze wimpels van het COC als herken-
ningspunten was de route opgezet als fietstocht. “We zijn begonnen met een klein aantal 
mensen,” vertelt Kees. “Het waren niet allemaal mensen van het COC. We hadden een pers-
bericht in de krant gezet en daar reageerden verschillende mensen op. Van de zeventien eer-
ste deelnemers was ongeveer de helft van het COC. En dat was prima. Voor mij was het ook 
belangrijk om homoseksualiteit op een spontane manier zichtbaar te maken in Purmerend.”

Kees heeft de route zien groeien. “Het was nog heel amateuristisch in het begin. Een 
handgekopieerd foldertje en dat was het. Maar het werd langzaam groter.” Het begon in 
Purmerend, maar later kwamen Zuidoostbeemster en Kwadijk erbij. Ook Neck heeft nog 
heel even meegedaan. “In het begin was het één dag,” vertelt hij. “Toen gingen we ook 
nog allemaal de avond ervoor bij elkaar langs. Maar het werd te groot, te ver uit elkaar. 
Daarom kwam er een tweede dag bij.”

Na de route drie jaar georganiseerd te hebben vanuit het COC hadden Kees en de mede-
organisatoren het plan om sponsors te gaan benaderen. Het COC had daar echter moeite 
mee. Dat was het moment om naar de notaris te stappen. In 2005 was de Stichting Kunst- 
& Crearoute Purmerend een feit, in het leven geroepen door Kees en mede-oprichter 
Hans Schipper.

Er ontstonden nieuwe initiatieven binnen de stichting. 
De etalageroute kwam erbij, in samenwerking met 
ondernemers in de binnenstad. Ook werden er buiten-
schildersessies georganiseerd op de veetentoonstelling 
tijdens de jaarlijkse feestweek.

Eén van de hoogtepunten was voor Kees de modeshow 
ter gelegenheid van Purmerend 600. “Ik heb toen een 
cape gemaakt met schilderijen van mijzelf erop. We 
hadden een geweldige jury met onder andere opera-
zangeres Charlotte Margiono die ook in Purmerend 
woonde. De creaties zijn later geëxposeerd in het 
Purmerends Museum.” 

Hij is tot 2015 in het bestuur gebleven. “Er werd nogal 
wat gewisseld. Ik had vaak het gevoel dat ik de kar 
moest trekken. Toen er eenmaal een leuke groep was, 
zei ik: ik doe het nog anderhalf jaar.”

Mark de Vries is nog niet eens zo lang deelnemer. “Sinds 
2017 of 2018. Ik deed het om meer exposure te krijgen. 
Ik had de Kunstroute nog nooit gelopen, maar ik zag dat 
je een ballotage kon aanvragen. Alleen was de site nog 
niet heel actueel, dus de ballotage was allang gesloten!” 
Hij lacht bij de herinnering. “Maar het jaar daarop heb 
ik het weer geprobeerd en kon ik meedoen. Met een 
stuk rode vloerbedekking als rode loper en wat stata-
fels en wijn had ik het reuze druk dat weekend. Tachtig 
mensen die in je garage naar je kunst staan te kijken! Dat 
was prachtig.”

Mark werd in 2019 interim-voorzitter van de stichting. 
Op dat moment was er geen echte voorzitter. 

De zittende bestuursleden gaven aan dat ze geen keus 
hadden dan ermee te stoppen als er geen mensen bij-
kwamen. “Ik vond het zonde, zo’n instituut dat al zolang 
bestaat,” zegt Mark. “Het enige waarin Purmerend en 
kunst verbonden zijn, valt dan weg.”

Hij moest er wel even over nadenken, maar toen nie-
mand voorzitter wilde worden, stak hij zijn hand op. 
“Eén jaar, interim. Ruim tijd om een vervanger te 
zoeken.” Hij gaf meteen aan dat hij wat dingen wilde 
veranderen. Zo heeft hij het donateurschap opnieuw in 
het leven geroepen. Een aantal jaar eerder was dat ook 
geprobeerd, maar toen kwam het niet van de grond. 
“Nu werkt het wel en hebben we een flink aantal beta-
lende deelnemers. We gaan richting de honderd.”

Zijn netwerk in de stad komt goed van pas. “Ik ken een 
aantal ondernemers hier en zo heb ik extra sponsors 
binnengehaald. Nu is er meer financiële ruimte om 
mooie dingen te doen.”

Nieuw is de samenwerking met het Purmerends Mu-
seum. In overleg met directeur Moncef Beekhof mag het 
Kunstcollectief nu elke maand exposeren in de etalage 
van de VVV. En dat is niet de enige nieuwe activiteit. 
“Naast het bestaande Sterren op het Doek voor 2D-kun-
stenaars is er nu ook het Perfecte Plaatje voor fotografen 
en Beeld in Beeld voor 3D-kunstenaars. En we hebben 
het buitenschilderen weer opgepakt,” zegt Mark.

Eén van de meest in het oog springende veranderingen is 
de naam, van Kunstroute Purmerend naar Kunstcollectief 
Purmerend. Mark legt uit: “De Kunstroute is een onder

deel, een activiteit. Zodra je meer initiatieven ontplooit, 
past de naam niet meer. En ik wil kunstenaars met elkaar 
verbinden. Zo kwam ik op een collectief.”

Dat verbindende is voor hem belangrijk. Zijn insteek is 
met name om de lokale kunst op de kaart te zetten, ook 
voor de hobbyschilder die zijn of haar werk wil laten 
zien. “Dat is waar ik naar streef: kunst in Purmerend echt 
zichtbaar maken. Voor mij als voorzitter is de Purmerend 
Art Fair daarom ook een hoogtepunt.”

Mark vraagt zich af wat Kees nou van al die veranderin-
gen vindt, maar die is zeer lovend. “Ik ben blij met de 
creativiteit en motivatie van de mensen die er nu zo bij 
betrokken zijn,” zegt hij. “Twintig jaar geleden is het bed-
je gezaaid en nu staan we hier. Ik vind het geweldig!” 

Met twintig jaar geschiedenis achter de rug en nog vele 
plannen in het vooruitzicht, ziet de toekomst er voor het 
Kunstcollectief Purmerend zeer rooskleurig uit.

foto Rob de Heer

Kunst op de kaart zetten
Interview met twee gezichten van 

het Kunstcollectief Purmerend



kunstcollectief
purmerend
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Samen voor de kunst
Overzicht van 20 jaar 
Kunstroute Purmerend
Twintig jaar geleden werd de basis gelegd voor het huidige Kunst-
collectief Purmerend. Van een kleine groep enthousiaste kunstenaars 
naar een stichting met tegen de honderd donateurs: er is veel gebeurd 
in die twintig jaar.

Wat vanaf het begin belangrijk is geweest, is dat nu nog. Het Kunst-
collectief Purmerend wil kunst in Purmerend bevorderen en zichtbaar 
maken. De term “collectief” duidt erop dat dat samen gebeurt. 
Contacten tussen kunstenaars onderling is essentieel: we leren van 
elkaar, nemen samen deel aan activiteiten, exposeren samen en 
werken samen.

De jaarlijkse Kunstroute is waar het allemaal begon. In 2002 werd de 
eerste Kunst- en Crearoute georganiseerd. En nu, in 2022, is de Kunst
route nog steeds de belangrijkste activiteit van het Kunstcollectief en 
een begrip in Purmerend. Tijdens het eerste weekend van oktober 
kan geïnteresseerd publiek een kijkje nemen bij de kunstenaars, in het 
eigen atelier of op een gastlocatie, en praten over werk en werkwijze. 
Daardoor komt de bezoeker direct in contact met lokale kunst. Er is 
voor elk wat wils: van schilderijen en foto’s tot keramiek en glas.

Maar het Kunstcollectief ontplooit nog meer activiteiten. Een over-
zicht van twintig jaar samen voor de kunst.

Eerste Kunst- & Crearoute Purmerend
De eerste Kunst- & Crearoute was in 2002. Die 
duurde één dag met zeventien deelnemers op 
twaalf locaties. In 2003 deden er negentien 
kunstenaars op dertien locaties mee.

Oprichting Stichting Kunst- & 
Crearoute Purmerend
In 2004 was het aantal deelnemers fors 
toegenomen tot 52. In dat jaar werd het 
besluit genomen de route een meer officieel 
karakter te geven. Op 25 februari 2005 werd 
de Stichting Kunst- & Crearoute Purmerend 
opgericht.

Kunstroute Purmerend
De Kunst- & Crearoute Purmerend, om-
gedoopt in Atelierroute Purmerend (2012) 
en daarna in Kunstroute Purmerend (2014), 
kon in de volgende jaren steeds rekenen op 
zo’n vijftig deelnemende kunstenaars. In 
de afgelopen 20 jaar hebben in totaal 186 
kunstenaars één of meerdere keren mee 
gedaan aan de route.

Bijzondere expositielocatie in 2018, de pop-up 
store Beeldslagerij Dekker meats Dekker in een 
leeg winkelpand in het centrum van Purmerend – 
foto RegioPurmerend.nl / Rob Klaucke

Burgemeester Don Bijl opent de overzichts-
tentoonstelling Kunst naast Raad van 2012 – 
foto Henk Sweers

Niet alleen kunst te zien tijdens de Kunstroute, 
maar soms ook muziek te horen – foto 
Paula Eradus

Tussen 2005 en 2018 kon het publiek alvast 
een voorproefje nemen op de Kunstroute bij 
de overzichtstentoonstelling in het gemeen-
tehuis en in theater De Purmaryn. Deze 
mogelijkheid is er op dit moment niet. 

2002

Kunst in de etalage
De stichting heeft altijd goede contacten met 

de Purmerendse ondernemers gehad. Sinds 
2010 komt die speciale band tot uiting in 

Kunst in de etalage. In de weken voorafgaand 
aan de Kunstroute mogen de deelnemers 
één van hun kunstwerken in een winkel-

etalage in de binnenstad zetten. Kunst in de 
etalage is ook opgezet als een (wandel)route 

en wordt goed bekeken.

2010

Kunst om (uit) te dragen
In het kader van 600 jaar Purmerend werd in 

2010 de modeshow Kunst om te dragen ge-
organiseerd. Verschillende kunstenaars ont-
wierpen artistieke kostuums die tijdens een 

modeshow aan het publiek werden getoond. 
Ook gaven kunstenaars gratis workshops aan 
inwoners van Purmerend, zodat deze kennis 

konden maken met diverse kunsttechnieken.

Opening van de etalageroute 2017 bij winkelier 
en tevens sponsor Outfit. Het thema was dat jaar 
‘selfie’ - Foto Henk Sweers

Modeshow Kunst om te dragen in 2010 – 
foto Ineke Koops

Hans Schipper organiseert een workshop glas-
kunst in het kader van Purmerend 600 in 2010 
–  foto Ineke Koops

De Kunst & Crearoute 
(nu Kunstcollectief) is ooit 

mijn opstap geweest om mijn 
werk te gaan exposeren. Dit 
heeft bijgedragen tot waar ik 

nu sta in de kunstwereld. 
Rob de Heer – fotograaf

‘‘

Kunstcafé
De plek bij uitstek waar kunstenaars elkaar 
kunnen ontmoeten, is het Kunstcafé. Sinds 

2011 wordt het Kunstcafé jaarlijks een aantal 
keer georganiseerd om kunstenaars in 

gesprek te brengen en tot samenwerking te 
komen. Thuisbasis voor het Kunstcafé is sinds 
2021 ’t Stamhuis in het hart van Purmerend.

2011
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Zin in een middag vol met interessante
lezingen, leuke gesprekken, mooie 
exposities en nog veel meer? 
Een aantal keer per jaar organiseert 
het Kunstcollectief het Kunstcafé. Een 
ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
kunstliefhebbers. Benieuwd naar ons 
programma voor het volgende Kunst-
café? Houd onze website in de gaten: 
www.kunstcollectiefpurmerend.nl

Internationale uitwisseling
De Tsjechische gemeente Jihlava en Purmerend 
hadden van 1991 tot 2017 een stedenband om 
samen te werken op het gebied van cultuur, 
bestuur en sport. In 2011 exposeerden zeventien 
deelnemers van de Kunst- en Crearoute met tachtig 
werken in Galerie OGV in Jihlava.

Opening van de expositie in Jihlava op 22 september 
2011: voorzitter Ineke Koops en haar Tsjechische
collega Pavel Toman – foto Ineke Koops

Schilderen tijdens de veetentoonstelling
Op de 2e donderdag van september worden op de 
Koemarkt paarden, ezels, schapen, geiten en run-
deren aangevoerd, tentoongesteld en gekeurd. Tot 
2013 organiseerde Wherepalet in samenwerking met 
Markstad Purmerend een schilderwedstrijd waarbij 
kunstenaars de sfeer van de Koemarkt proberen vast 
te leggen. De mooiste werken werden in het ge-
meentehuis van Purmerend tentoongesteld en later 
bij Brenda’s Café. In 2013 nam onze stichting de or-
ganisatie hiervan over, voor het laatst in 2019. Toen 
gooide corona roet in het eten. Maar voor 2022 staat 
dit evenement wellicht weer op het programma.

De jaarlijkse veetentoonstelling wordt al jarenlang 
door schilders op het doek vastgelegd – foto 
Purmerend Marktstad

Sterren op het doek
Geïnspireerd door het gelijknamige tv-programma 
werd in 2014 voor de eerste keer Sterren op het doek 
Purmerend georganiseerd, waarbij een plaatselijke 
bekendheid wordt geportretteerd. De eerste ster was 
Kees Kasbergen, oprichter en eerste voorzitter van de 
stichting. Daarna volgden zanger Marcel Kapteijn, 
wethouder cultuur Eveline Tijmstra, restauranthouder 
Frans Spijkerman en illusionist David Nathan.

In 2016 was Marcel Kapteijn, zanger van Ten Sharp, 
de Purmerendse Ster op het Doek. Hij koos voor het 
verfijnde portret van Rosalie Krijl – foto Henk Sweers

Het omgaan en in contact komen met andere 
kunstenaars, op welk gebied dan ook, geeft 
inspiratie voor je eigen werk. Dan blijf je je 

ontwikkelen en groeien. Ik zou het niet meer 
willen missen! Bep van Os – schilder

Nieuwe naam: Kunstcollectief Purmerend
De Stichting Kunst & Crearoute Purmerend organi-

seerde al gauw meer dan alleen de Kunstroute, maar 
droeg nog steeds de naam van dat ene evenement. 
Het klonk logisch bij de oprichting, maar inmiddels 

was er meer. Om de verbinding tussen kunstenaars te 
benadrukken, wordt vanaf 2020 in alle contacten en 

communicatie voortaan de naam Kunstcollectief Pur-
merend gebruikt waarbij kunstenaars zich als donateur 

kunnen aansluiten.

Tijdens de presentatie van de verandering van de naam in 
Kunstcollectief in 2020, maakten de Gran Diva’s ook het 
thema van dat jaar bekend: Vrijheid – foto Bert Woudstra

Samenwerking met het Purmerends Museum
Vanaf augustus 2020 presenteren het Purmerends 

Museum en het Kunstcollectief samen Kunst bij 
de VVV. Elke maand is het werk van een lokale 

kunstenaar in de etalage van de VVV te zien.

Voorzitter Mark de Vries en VVV-directeur Moncef Beekhof 
bij de start van Kunst bij de VVV in augustus 2020 – 

foto Piet Jonker, weidevenner.nl2013

2014 2020



Kunst voor het goede doel
Onze kunstenaars voelen zich ook maatschappelijk betrokken. In 
oktober 2011 werd een kunstveiling georganiseerd in P3 waarvan 
de opbrengst naar hospice In Vrijheid (in oprichting) & Odion ging. 

Tijdens de eerste corona-lockdown in april 2020 doneerden twintig 
kunstenaars van het Kunstcollectief Purmerend samen 64 kunstwerken 
aan de bewoners van verpleeghuizen De Rusthoeve, De Tien Gemeenten 
en de dagbesteding van Stichting Wonen en Zorg Purmerend.

Exposerende kunstenaars in Inloophuis Wij Allemaal stelden de af-
gelopen jaren tijdens de Kunstroute kunstwerken ter beschikking 
waarvoor hun bezoekers een lot konden kopen. Na afloop kon er elke 
keer een mooi bedrag aan het Inloophuis worden overhandigd.

Kunst in ’t Stamhuis
Met ingang van 2022 hebben we permanent 
de mogelijkheid om een aantal kunstwerken 
te exposeren in de filmzaal van ‘t Stamhuis, 
de thuishaven van het Kunstcafé. Onder de 
noemer Kunst in ’t Stamhuis worden wisse-
lende groepsexposities georganiseerd.

De Purmerend Art Fair
Om het 20-jarig bestaan van de Kunstroute/het Kunst-
collectief te vieren wordt op 28 en 29 mei 2022 de 
Purmerend Art Fair (PAF) georganiseerd in de prachtige 
Markthal van Purmerend. Vijftig kunstenaars tonen 
hun werk. Door de grote diversiteit aan disciplines en 
het persoonlijk contact met de kunstenaars is de PAF een 
bruisende ontmoetingsplek voor iedereen die hart heeft voor kunst.

kunstcollectief
purmerend

64 kunstwerken voor eenzame ouderen worden 
tijdens de eerste corona-lockdown op 16 april 
2021 overhandigd bij de Rusthoeve - foto Regio-
Purmerend.nl / Rob Klaucke

Peter Elias, Karin Kuik en Joke Sweers dragen
op 3 oktober 2021 voor de derde keer de op-
brengst van de loterij over aan Wendy Kok van 
Inloophuis Wij Allemaal – foto Henk Sweers

Elkaar ontmoeten en samen werken in het 
Kunstcafé – foto Ronald Boekel

De Kunstroute Purmerend is 
een ideaal podium om met 

geïnteresseerden in gesprek te 
gaan over de achtergrond van 
mijn werk. Zo ben ik er achter 

gekomen dat een goed abstract 
schilderij vanaf alle kanten in-

teressant moet zijn. 
Peter Elias – schilder

                Van IJsendijkstraat 403 Purmerend | info@wherelant.nl 

Talent ontdekken?
Ervaar hoe leuk het is om zelf aan de slag te gaan 
met beeldende kunst, fotografie, vormgeving, 
theater of dans. Ontdek jouw talent tijdens een 
cursus of workshop bij Cultuurhuis Wherelant!

Wherelant.nl

Uitbreiding activiteiten
Het Kunstcollectief Purmerend breidt in 2021 
de activiteiten flink uit. Zo is Het perfecte 
plaatje van Purmerend een inspirerende 
wedstrijd voor fotografen. Ook staat vanaf 
dat jaar het schilderen en plein air op de 
agenda. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
expositie Beeld in beeld voor 3D-kunste-
naars in het najaar van 2022 plaatsvindt.

Daan van Asselt wint met zijn foto’s van de Melk-
wegbrug de eerste editie van Het Perfecte Paatje 
van Purmerend – foto Karin Kuik

Ronald Roelfsema organiseert in de zomer van 
2021 de eerste workshop En plein air schilderen

Waar doen ze het van?
De stichting wordt gefinancierd door bijdragen van dona-
teurs, deelnemers aan de Kunstroute en sponsorgelden van 
Purmerendse ondernemers. De PAF is mede mogelijk gemaakt 
door een eenmalige bijdrage van Gemeente Purmerend. 

‘‘Bij het Kunstcollectief ontmoet 
ik inspirerende mensen met 

liefde voor de mooie dingen in 
het leven. Met een klein team 

organiseren we de diverse 
activiteiten, leuk om te doen! 
Meedoen aan de Kunstroute 
geeft me de drive om steeds 

weer nieuwe ideeën uit 
te werken.

Karin Verdel – schilder

50
kunstenaars 

2021

2022
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Ik ben in 2019 bij het Kunst-
collectief gekomen. Mijn 
belangrijkste reden was 

om andere Purmerendse 
kunstenaars te ontmoeten. 

Dat is gelukt!
Nynke van Zwol – schilder

“Geluk is het 
belangrijkste”

Milko Sajet, eigenaar van Office Plaza in
de Peperstraat, is een bekend gezicht in 
Purmerend. Hij verzorgt al dertig jaar het
drukwerk voor talloze Purmerenders. 
Voor het Kunstcollectief is hij het eerste aanspreekpunt als het gaat 
om kunstenaarsbenodigdheden. Maar ik spreek hem vooral over 
zijn rol als sponsor van het eerste uur.
“Al vanaf de eerste Etalageroute in 2010 ben ik sponsor,” vertelt Milko. “Als ontwerper ben ik 
zelf creatief bezig. Maar wat ik vooral geweldig vindt is dat mensen zelf iets maken. Kunst 
heeft een meerwaarde omdat het persoonlijk is, het tegenovergestelde van een massaproduct.”

Voor hem is het sponsorschap dan ook geen kwestie van kosten en baten. “Tuurlijk, het levert 
wat naamsbekendheid op en mensen komen spullen kopen, maar ik vind het simpelweg leuk. 
Voor mij is geluk het belangrijkste en dit is één van de dingen waar ik blij van word.”
Contact met klant staat voor hem op één. “Als iemand drie tubetjes verf koopt en daarna komt 
laten zien wat hij ervan gemaakt heeft, vind ik dat leuk.” Hij benadrukt opnieuw hoe prachtig 
hij het vindt als mensen zelf iets maken.

Ik vraag hem of de kunstenaars in Purmerend invloed hebben op zijn assortiment. “Ja en nee,” 
antwoordt hij. “Ja, want ik luister heel goed waar vraag naar is. En nee, omdat ik zelf de keuze 
heb gemaakt voor de producten van Talens. Daardoor kan ik veel leveren, maar niet aan alle 
behoeftes van de kunstenaar voldoen.”

Over het kunstklimaat in Purmerend is hij ronduit positief. “Er is in deze regio veel kunstzinnige 
expressie, er zijn veel mensen mee bezig. Ik kijk met bewondering naar de nieuwe richting die het 
Kunstcollectief is ingeslagen. Ik zie allerlei initiatieven van de grond komen. Heel knap vind ik dat.”
Heeft hij zelf een voorkeur voor een bepaalde kunststroming? “Nee, mijn smaak is megabreed! 
Landschappen, abstract, surrealistisch, ik kan het allemaal mooi vinden. Alleen geweld in kunst, 
daar hou ik niet van. Ik ben een man van vrede.” 

Het Kunstcollectief is heel blij met Office Plaza als sponsor. We danken Milko 
hartelijk voor de afgelopen twaalf jaar en zien uit naar de komende jaren!

Interview met sponsor 
Milko Sajet van Office Plaza

Bent u een ondernemer met hart voor de kunst in 
Purmerend? Dan is Kunstcollectief Purmerend misschien een 
leuke partner voor u. Door onze laagdrempelige activiteiten 
kunnen de inwoners van Purmerend op een leuke manier 
kennis maken met verschillende kunstdisciplines. 

Dat Kunstcollectief Purmerend ook voor Purmerendse onder-
nemers van toegevoegde waarde is, blijkt uit de lange relatie 
die wij met veel van onze sponsors hebben. Er zijn sponsors 
met wie wij al 18 jaar samenwerken!
Wat is onze tegenprestatie:

●  Uw bedrijfslogo gelinkt aan uw eigen website in de footer
     van onze website www.kunstcollectiefpurmerend.nl.

●  Uw bedrijfslogo in de footer van de maandelijkse nieuws-
      brief, die goed wordt gelezen door een groeiend aantal 
      lezers (momenteel 235 abonnees).

●  Uw bedrijfslogo in het jaarlijkse routeboekje van de 
      Kunstroute Purmerend, oplage 2.000 stuks.

●  Afhankelijk van uw bijdrage een advertentie in het 
      jaarlijkse routeboekje van de Kunstroute Purmerend, 
      oplage 2.000 stuks.

Door ons te sponsoren vergroot u uw naamsbekendheid bij 
een kunstminnend publiek en laat u uw betrokkenheid zien bij 
de Purmerendse kunst en cultuur. Als niet-gesubsidieerde vrij-
willigersorganisatie zijn wij blij met elke vorm van sponsoring!

Support het Kunstcollectief INTERESSE OM ONS 
STEUNEN? NEEM DAN 

CONTACT MET ONS OP:

info@kunstroutepurmerend.nl
of scan de QR-code

Voor al uw :
kantoor-, kopieër-, en 

kunstschilders benodigheden

Het is fijn om deel uit te 
maken van zo’n leuke, 

creatieve groep mensen. 
Kunst maken is heerlijk, 

om dit te delen met 
kunstenaars en kunstlief-

hebbers is fantastisch! 
Karin van Berkel – 

Beeldhouwer

Sponsor Milko Sajet - foto Rob de Heer

Kleine Noord 9 Hoorn    Tel: 0229-271081 
Kaasmarkt 1 Purmerend Tel: 0299-421392
www.koopman-optiek.nlKOOPMAN OPTIEK

O P T I C I E N S  S I N D S  1 8 9 0

KOOPMAN OPTIEK
O P T I C I E N S  S I N D S  1 8 9 0

125 jaar Één en al oog voor u!

Theo

Lindberg

Chanel

Lunor 

Anne et Valentin

Tag Heuer

John von Goisern

Giorgio Armani

Oakley

Exclusieve merken 
bij Koopman optiek

0299 - 231060 
www.bastiaanmakelaardij.nl



CEES 
BAERTS

redactie@broca-videoproducties.nl
broca-videoproducties.nl

06 837 022 58

COMPLETE 
VIDEO
PRODUCTIES 
VAN BEGIN TOT EIND

kunstroute 
purmerend

1 en 2 oktober 2022
Kunstenaars van het Kunstcollectief Purmerend 

openen hun atelier of gastlocatie om je kennis te laten 
maken met hun werken. Van schilderkunst tot 

beeldhouwen en van textiel tot keramiek.

Het meest kunstzinnige 
weekend van Purmerend

Colofon
Jubileumkrant ter gelegenheid van 20 jaar 
Kunstroute Purmerend.

Oplage        3.000 exemplaren 

Tekst & redactie    Karin Kuik, Nynke van Zwol 

Vormgeving        Karin van Berkel - ZO! Vormgeving 

Kunstcollectief Purmerend 

www.kunstcollectiefpurmerend.nl 

info@kunstroutepurmerend.nl 

We zijn te volgen op 

Save
the date!

Hoogstraat 7 F in “De Strada” - 1441BA Purmerend
www.fotolooman.nl - info@fotolooman.nl

Hoogstraat 7 F in “De Strada” - 1441BA Purmerend
www.fotolooman.nl - info@fotolooman.nl

Hoogstraat 7 F in “De Strada” - 1441BA Purmerend
www.fotolooman.nl - info@fotolooman.nl

Hoogstraat 7 F in “De Strada” - 1441BA Purmerend
www.fotolooman.nl - info@fotolooman.nl

Hoogstraat 7 F in “De Strada” - 1441BA Purmerend
www.fotolooman.nl - info@fotolooman.nl

Ik vind de jaarlijkse 
kunstroute de kans bij uitstek 
om lokaal publiek kennis te 

laten maken met mijn kunst.
Marcus – schilder

‘‘
L
Kom bij het Kunstcollectief
Lijkt het je leuk om andere kunstenaars te ontmoeten of een podium te hebben 
voor je eigen werk? Je kunt je als kunstenaar of kunstvriend aansluiten bij de 
stichting Kunstcollectief Purmerend door donateur te worden.

Donateur ben je al met een bijdrage van slechts € 10,- (meer mag ook) per
kalenderjaar. Wat krijg je ervoor?

●  Het hele jaar een vermelding op de website van het Kunstcollectief met 
     een link naar jouw eigen website.

●  Uitnodigingen voor activiteiten van het Kunstcollectief.

●  Recht op deelname aan verscheidene activiteiten van het Kunstcollectief.

●  De nieuwsbrief waarvoor wij je na inschrijving meteen aanmelden.

●  Toegang tot de jaarlijkse vergadering voor donateurs.

●  Gratis ballotage. Voor deelname aan de Kunstroute*, Kunst in de etalage,  
     Exposeren bij de VVV en Kunst in ‘t Stamhuis geldt dat je bent geballoteerd
     en woont of een atelier hebt in Purmerend, Kwadijk of Zuidoostbeemster. 
     De ballotage wordt jaarlijks in april uitgevoerd.

Heb je zin gekregen om je bij het Kunstcollectief aan te sluiten? 
Geef je dan op via onze website www.kunstcollectiefpurmerend.nl. 
Wij kijken uit naar jouw aanmelding!

*  Voor deelname aan de jaarlijkse Kunstroute wordt een extra bijdrage 
    gevraagd voor de PR-materialen die je krijgt


