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St. Nyk
Clara Minnema-de Jong
Goede doelenwinkeltje

In het voormalige letterlap-
museum van haar moeder
heeft Clara allemaal oude en
nieuwe artikelen staan, van
een theelepeltje en servies-
goed tot stoelen en kasten.
De opbrengst van de goede-
ren is voor de ziekte A.L.S.
en Alzheimer.

Adres:
Heide 14
8521 DG St. Nyk
0513- 432881

Joure
Bernardien Roze en
Marije Roorda
Schilderijen en gedichten

Dicht-er-bij
De Boschplaat.

In het vroege voorjaar
wandelen Marije Roorda en
Bernardien Roze samen op
Terschelling in verwonde-
ring. In gedichten en schil-
derijen brengen zij de natuur
en de ervaring van de
Boschplaat op dit Wadden-
eiland dichterbij.

Adres:
Slachtedijk 9
8501 ZA Joure

Joure
Janke Vaartjes
Fotografie

Zonder vooropgezet plan ga
ik puur intuïtief te werk. Bij
het maken van een foto ben
ik vooral op zoek naar kleur,
vorm en compositie. Het
liefst lijkt de foto niet wat hij
is en roept vragen op, werkt
vervreemdend. De foto’s zijn
geprint op bijzondere
papiersoorten.

Adres:
Skou 27
8501 SB Joure
0513-413135/
06-30957230

St. Nyk
Alie van der Werf
Schilderijen/keramiek

Zeven jaar geleden vroeg
een vriendin of ik mee ging
naar een keramiekcursus.  Ik
had nog nooit met klei en
verf gewerkt. Intussen zijn
het mijn grootste hobby’s
geworden. Tevens maak ik
beeldhouwwerk. Ik vind het
leuk om dit te laten zien. Ook
geef ik keramiek en schil-
dercursus.

Adres:
Kerkstraat 2
8521 JX St. Nyk
0513-431464/06-13546337

Joure
Mieke Minnema
Iconen

Restauratie Kerst en Heilige
beelden van gips en icoon
schilderen.

Adres:
Atelier Mieke Minnema
Marconiweg 5
8501 XM Joure
0513-417847

Joure
Johan Schuurman
Schilderijen

De laatste vijf jaar ben ik
bij kunstschilder Marten
Sijbesma in Kubaard op les.
Hij schildert in olieverf op de
manier van de oude
meesters. Dit probeert hij
over te brengen op zijn
‘leerlingen’. Deze wijze
spreekt mij erg aan en geeft
mij veel voldoening.

Adres:
Westermarwei 51
8501 TB Joure
0513-414270
www.skildernocht.nl

Oudehaske
Groep Oudehaske
Schilderijen, kunstfoto’s, quilts

Zondag open vanaf 13.00 uur.
Onze knapzak is goed
gevuld, met verscheidenheid
en diversiteit in materiaal en
thema. Wij, Tirza Atsma-
Hoornstra, Rinke Hoornstra,
Carlie Houtsma, Ed Planken,
Mieke Vermeulen en Lipkje
Visser verwelkomen u graag
in de PKN kerk in Oude-
haske. We kijken uit naar uw
komst. Koffie en gebak staat
klaar.

Adres:
PKN kerk
Badweg 1
8465 NM Oudehaske

Rotsterhaule
Dolly van de Wint
Schilderen en tekenen

Ik ben vrijetijdskunstenaar
en geef laagdrempelige
schilder- en tekenles. Hierbij
staat vooral het plezier
hebben voorop. Ik heb me-
zelf leren werken met acryl,
maar tekenles gehad aan
het instituut voor Klank en
Vorm in Zutphen. Mijn
specialisatie is vooral non-
figuratief werken.

Adres:
Atelier Anders
Pr. Marijkeweg 9
8463 VJ Rotsterhaule
0513-551950

Joure
Artina Oppenhuizen
Plantloretuin

De Plantloretuin is een tuin
om in te dromen en te
filosoferen over de mooie
begroeiing in de tuin. Er
staan eenvoudige planten in
met elk zijn eigen schoon-
heid. Plantlore omvat alles
wat planten ons te vertellen
hebben en dat is heel veel.
In de tuin staan leuke zit-
hoekjes waar u kunt ge-
nieten van een zelfgemaakte
tuinthee.

Adres:
Vegelinswei 17
8501 ZC Joure
06-51642843

Joure
Janny Stelwagen
Glaskralen

Van eigen gebrande kralen
maak ik kettingen en arm-
banden. Een erg leuke
hobby! Kom gezellig een
kijkje nemen in mijn atelier.

Adres:
Pream 20
8501 SM Joure
0513-415853/06-18612215

Joure
Fransje Versloot
Schilderijen en workshops

Robuuste echo’s van een
gemoedstoestand. Een ge-
heel nieuwe reeks schil-
derijen zullen gepresenteerd
worden. Verf vermengd met
zand en pasta’s, aange-
bracht met messen, spatels
en kwasten.

Adres:
Slachtedijk 9
8501 ZA Joure
06-10323891
www.fransjeversloot.nl

Sintjohannesga
Ina Veenstra en
Ko Dingemanse
Tuin

3 jaar geleden zijn wij gestart
met het openstellen van
onze, overwegende, rozen-
tuin. Daarin staan wat
beelden die ik zelf gemaakt
heb. 1 April jl. hebben wij
B&B Rozenlot toegevoegd.
Gezien alle overweldigende
reacties op zowel de tuin als
de B&B, durven wij het wel
aan om de tuin open te stel-
len voor een ander publiek.

Adres:
Streek 68
8464 NE Sintjohannesga
06-51375527

Tjerkgaast
Siep Osinga
Schilderijen, tuin en keramiek

De royale tuin, vol met
verrassingen, bevindt zich
rondom de woonboerderij,
waarop ik voorheen een
melkveebedrijf had. De stal
is in gebruik als atelier/
museum (ruim 300 m²) met
o.a. keramiek, schilderijen,
tekeningen, houtsnijwerk,
antiek/nostalgie, boerenge-
reedschap en gebruiksvoor-
werpen. U bent van harte
welkom!

Adres:
Strjitwei 28 (richting Sneek)
8522 ML Tjerkgaast
0514-591289

Joure
Aafje Terlaak Poot-
Haitsma
Schilderijen

Aafje schildert in acryl op
paneel portretten van men-
sen uit alle windstreken.
Haar penseelstreek is ken-
merkend met een grove
droge toets. Dit weekend is
ze te gast in de prachtige
Fysiotherapiepraktijk ‘De Jong’
naast het Bornego College.
U bent van harte welkom om
een kijkje te nemen.

Adres:
Celsiusweg 1C/
Fysiotherapiepraktijk de Jong.
8503 AC Joure
0513-418014/06-24112865

Tjerkgaast
Anita Weerman
Wonen, cadeaus &
workshops

Atelier Het Weerhuisje
ontwerpt, maakt en verkoopt
originele cadeaus en woon-
accessoires in een landelijke
en brocante stijl. Het
Weerhuisje organiseert ook
diverse workshops. Neem
een kijkje in de inspirerende
atelierwinkel en de sfeervolle
tuin met gezellige zitjes.

Adres:
Atelier Het Weerhuisje
De Trochreed 10
8522 MH Tjerkgaast
0514-531779/06-36032998

Joure
Watze en Simone van
der Wal
Goudsmeden/ontwerpers

U bent van harte welkom in
onze goudsmederij. We
ontwerpen en maken
gouden en zilveren sieraden
in eigen atelier. Ook kunt u
bij ons terecht voor
reparaties of om bestaande
sieraden aan te laten
passen. Kom gerust een
kijkje nemen!

Adres:
Torenstraat 11
8501 BV Joure
0513-414005/06-48073712
www.watzevanderwal.nl

Joure
Janet Pasveer
Tuin

850m² permacultuurtuin in
ontwikkeling. Er groeien veel
groenten, fruit en kruiden in
verschillende combinaties.
Deze zijn zo gekozen dat
planten profiteren van el-
kaars eigenschappen. Bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest
zijn hierdoor niet nodig.
Koffie/thee/limonade. Tevens is
er een plek om te schuilen.

Adres:
Harddraversweg (ingang
Uilke Boonstralaan)
8501 CL Joure
0513-415981/06-51850382
www.roeach.nu 

Joure
Bertina Tilma
Schilderijen

Alleen zondag open!!!
Bertina is een autodidact
schilder! Ze schildert dat wat
ze ziet. Ze gebruikt de tech-
niek aquarelleren en acryl.
Hierin heeft ze haar eigen
stijl ontwikkeld. Haar beel-
dende kunst is fijn geschil-
derd, realistisch, herkenbaar.
Ze noemt haar werk ook wel
de kracht van de eenvoud.

Adres:
Atelier Bertina
Röntgenweg 1
8503 AG Joure
06-47058805
www.atelier-bertina.nl

Museum Joure
www.museumjoure.nl

Openingstijden Museum Joure:
14.00-17.00 op zaterdag en zondag.

Deze route wordt u aangeboden door Museum Joure.

Bezoek de 10 gebouwen van Museum Joure.
In 10 gebouwen is veel te ontdekken: historie
Douwe  Egberts, Friese  klokken, koperslagerij en 
-gieterij en een drukkerij. In het gerenoveerde
Ambachtengebouw kunt u genieten van de nieuwe
inrichting van de klokkenmakerij, inclusief
kastenmaker en klokkenschilder. Daarnaast is de
goud- en zilversmederij in een fris jasje gestoken.

Adres:
Geelgietersstraat 1-11
0513-412283
Expositieruimte:
Auditorium en Midstraat 99

Colofon:
Uitgave:  comité TAS, Tuin- en Atelierdagen 2013,

Museum Joure
Opmaak: Marinda van Thiel, www.studiomarinda.nl
Deze plattegronden en bewegwijzering zijn mede tot stand
gekomen met medewerking van de heer A. Bakker.
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Joure
Voormalige Douwe
Egberts fabriek
In de voormalige Douwe
Egberts fabriek, geopend
van 11.00-17.00 uur op
zaterdag 1 en zondag 2 juni,
zal onder andere een over-
zicht getoond worden van
alle ateliers en tuinen die
zich aangesloten hebben bij
de  TAS.  De   plattegronden
en een aantal voorbeeld-
routes zijn daar verkrijg-
baar. Daarnaast worden er
gedurende deze dagen tal
van activiteiten georgani-
seerd in de fabriek. Kijk op
www.fransjeversloot.nl.

Adres:
Slachtedijk 9
8501 ZA Joure

Meer informatie:
Fransje Versloot
06-10323891

Joure
Jan en Joke Bergsma
Tuin

De tuin is een echte lief-
hebberstuin met veel variatie
aan planten, zowel voor in
de zon als in de schaduw.
De tuin is ongeveer 1500 m²
groot. Als hobby heb ik een
kweekkasje waar ik veel tijd
in doorbreng met zaaien,
scheuren en stekken van
planten. Ook worden div.
planten uit de tuin voor een
vriendenprijsje te koop aan-
geboden.

Adres:
Omkromte 3
8501 CR Joure
0513-412243

Joure
Fam. Bergsma
Tuin ‘De Famberhorst’

De tuin heeft een opper-
vlakte van ca. 3000 m² en
bestaat uit een heester-
border, een vaste planten-
border, een zgn. ‘bult’ en een
beschaduwde vergankelijke
border. Er wordt al jaren
getuinierd op ecologische
basis. Geen gif en ook geen
kunstmest. Een zo natuurlijk
mogelijke tuin waar de vele
planten, dieren en vogels
zich thuis voelen.

Adres:
Omkromte 12
8501 CR Joure
0513-412482

Joure
Walter de Graaf
Schilderijen

Ik heb altijd al getekend en
ben nog op tekenles
geweest bij Roel Otter, de
bekende Jouster klokken-
schilder. In 1983 heb ik een
schilderscursus gevolgd. Na
een onderbreking van 10
jaar de draad weer opge-
pakt. Tevens heb ik mee-
gedaan aan tv programma
MUSE van Omrôp Fryslân.

Adres:
Steiger 25
8502 CG Joure
0513-415184

Joure
Wieger Huizenga
Landschapsaquarellen

Ingewassen penschetsen
(op locatie gemaakt) met
diverse bister inkten, zelf
gemaakt van roet en oxyde
inkten.

Adres:
Atelier Pentura
Warring 17
8502 BA Joure
0513-410567

Joure
O. Kromhout van der
Meer en
Lysbert Laansma
Cottagetuin en schilderijen

Deze schitterende steentuin,
met vaste plantenborders vol
rozen doet denken aan een
cottagetuin. In het tuinhuis
vindt u een expositie van
schilderijen van L. Laansma.
Zij schildert bloemen niet
exact volgens de werkelijk-
heid, maar zoekt het vooral
in de expressie van haar
eigen beleving. 

Adres:
Eeltsjebaes 79
8501 RD Joure
0513-412177

Langweer
Henk Blekkenhorst
Schilderijen

Henk Blekkenhorst, grafisch
vormgever, begon 20 jaar
geleden te schilderen met
olieverf. Beeldend kunste-
naar Peter van Houten te
Foudgum werd een uit-
muntende leraar. Het geeft
veel plezier om te experi-
menteren met kleur en licht.
De natuur is een onuit-
puttelijke bron van inspiratie. 

Adres:
Oasingaleane 29
8525 EN Langweer
0513-499335
www.atelierblekkenhorst.nl

St. Nyk
Cécile Graven
Mixed-media-kunst

Cécile Graven is een
mixed-media-kunstenares.
Zij maakt sieraden, wens-
kaarten, prenten, schilde-
rijen en nog veel meer. Af-
beeldingen van haar Altered
Books zijn veel gepinned op
Pinterest. Haar prenten
(zelfgemaakte stempels of
linosneden) zijn verzamel-
objecten geworden.

Adres:
Atelier Aan de Ketting /
Atelier Cécile
Gaastweg 19
8521 JA St. Nyk
0513-436257

Vegelinsoord
Frankje Jaarsma-
Sijbesma
Glasfusing/porselein

Zij is te vinden aan de
Vegelinsweg waar zij haar
creaties op het gebied van
porseleinschilderen, glas-
fusing, glas-in-lood en
Tiffany toont.  Haar werk is
heel gedetailleerd.
Tip: voor een heerlijk kopje
thee kunt u terecht bij
Theeschenkerij Nije Skou. 

Adres:
Vegelinsweg 46A
8467 SN Vegelinsoord
0566-652896

Joure
Maaike Lenis-Boersma
Schilderen/beelden

Maaike werkt met Powertex,
een milieuvriendelijk alter-
natief voor polyester. Met
o.a. dit materiaal worden
beeldjes voor huis en tuin,
figuren en schilderijen ge-
maakt. Powertex kan ge-
bruikt worden op diverse
materialen. Uitgehard is het
prima te bewerken met div.
soorten verf. In haar knusse
atelier geeft zij workshops. 

Adres:
Atelier Hemaai
Pr. Bernhardlaan 21
8501 JC Joure
0513-413438

Rohel
Ernest & Barbara van
den Boezem
Belshoftuin

Landelijke cottage tuin, met
thematuinen zoals groente-
tuin, lavendeltuin, fruittuinen
e.d. Er is ook veel keramiek
expositie uit eigen atelier.

Adres:
Kwekerijweg 1
8507 CC Rohel
0513-552024
www.belshoftuin.nl

Tjerkgaast
Eric Jacobsen en
Sarie Kamhoot
Schilderijen

Atelier ‘Kam Obsen’ maakt al
25 jaar poppen, beeldjes en
schilderijen. Om u kennis te
laten maken met onze
‘kunst’ nodigen wij u uit om
ons atelier te bezoeken.
Tot ziens bij Sarie en Eric in
Tjerkgaast.

Adres:
Atelier Kam Obsen
De Trochreed 17
8522 MH Tjerkgaast

Joure
Monique van der Mei
Glasmozaïek

Bij Kunstig & Zo kunt u
terecht voor woon-, tuin- en
modeaccessoires gemaakt
van glasmozaïek.

Adres:
Kunstig & Zo
Slotermeer 5-6
8502 TM Joure
06-30009557
www.kunstigenzo.nl

Joure
Sijke Gorter
Keramiek & Textielkunst

Sijke Gorter maakt raku ge-
stookte keramische objec-
ten, textiele schilderijen en
textiele objecten. Door het
experimenteren met de vrij-
machinale borduurtechniek
probeer ik verschillende
textielstructuren te maken.
Het is fascinerend om
stiksels te gebruiken om een
oppervlakte op te bouwen en
te versieren.

Adres:
Pr. Willem Alexanderstraat 79
8501 LZ Joure
0513-412078/06-13870933
www.textielenkunst.weebly.com

Broek
Alle Hosper
Keramiek en uurwerken

Keramiek (houtoven)
draaischijf
Tuin aan de Broekstervaart
Maken van uurwerken
(eigen ontwerp)
(Pen)tekeningen, pastel,
acryl, inkt
Gebrand glas (zie kerk in
Broek)
Smeedwerk
Adres:
It Noard 109
8512 AD Broek
0513-414386
Zie www.museumjoure.nl/
HWS/dorpen/Alle Hosper
over de glas-in-loodramen

St. Nyk
Schilderschool Kessels
& van Keeken
Schilderijen

Schilderen in Hotel de
Oorsprong. Bezoekers kun-
nen hier ook even lekker op
het terras onder het genot
van een kopje koffie (uiter-
aard op eigen kosten) genie-
ten en tegelijkertijd onze
schilderschool met diverse
prachtige schilderijen bewon-
deren op de 1e verdieping.

Adres:
Hotel Restaurant De Oorsprong
Huisterheide 7
8521 NC St. Nyk
0513-629065/06-13757124
www.kesselsenvankeeken.nl

Haskerhorne
Jeanne van den Heuvel
Schilderijen

Jeanne is eigenaresse van
de galerie ‘De Kraanvogel’.
Ook is zij zelf schilderes en
kunt u haar schilderijen
bezichtigen naast werk van
andere kunstenaars. Er zijn
zowel aquarellen als acryl-
schilderijen te zien.

Adres:
Atelier De Kraanvogel
Jousterweg 6
8506 BB Haskerhorne
0513-414677

St. Nyk
Truus de Jong-Foekema
Keramiek

In mijn atelier ’t Opslag (ge-
noemd naar de kade waar
de vrachtschepen vroeger
hun lading losten) kunt u
mijn werk bezichtigen en
kopen. Ik ben sinds 2000
actief met het maken van
beelden en keramiek. Naast
beelden zijn er ook kunst-
zinnige decoraties te bezich-
tigen van diverse materialen.
Het thema dit jaar is Afrika.

Adres:
Atelier ‘t Opslag
Kade 42
8521 JS St. Nyk
0513-432206


