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Welkom op de 21e 

Kunst- en Natuurroute 

Wemeldinge!
Het bestuur van de Stichting Kunst- en Natuurkring heet u van 

harte welkom op de  21e Kunst- en Natuurroute. Tijdens de jaar-

vergadering kiezen we samen met de vaste deelnemers van de 

Kunst- en Natuurroute het thema voor de nieuwe route. Dit jaar 

is gekozen voor ‘KLEURRIJK’. 

Voor het eerst sinds het bestaan van de route hebben wij meer-

dere wijzigingen doorgevoerd. We ondervonden dat zowel kun-

stenaars als locatiehouders er meer en meer moeite mee hadden 

zich vast te leggen voor twee weekenden Kunst- en Natuurroute. 

Daarom hebben we besloten tot het houden van éénmaal een 

route weekend in plaats van twee. 

Ieder jaar hebben wij de jeugd via de beide basisscholen betrok-

ken bij de Kunst- en Natuurroute. Jarenlang hebben we daarbij 

kunnen steunen op kunstenaars en vrijwilligers die ons daarbij 

behulpzaam waren. Helaas is in de loop der jaren het aantal hel-

pende handen dusdanig teruggelopen, terwijl de werkzaamhe-

den gelijk blijven, dat wij gedwongen werden dit jaar het scho-

lenproject te schrappen. Als u het net zo jammer vindt als wij, 

kom ons alsjeblieft helpen om onze activiteiten met de jeugd of 

andere activiteiten weer op te pakken. De jeugd heeft immers de 

toekomst… ook in de kunst. 

Gelukkig - wellicht mede dankzij de keuze voor 1 weekend – heb-

ben zich maar liefst 33(!) kunstenaars aangemeld om in 2018 mee 

te doen aan de route en daar zijn we uiteraard heel blij mee. 

Naast een aantal vaste deelnemers uit Wemeldinge die beschik-

ken over een eigen atelier, verwelkomen gastvrije locatiehouders 

de gastkunstenaars uit Nederland en België. We vertrouwen erop 

u een gevarieerd aanbod van kunst te kunnen tonen.

Twee jaar geleden kregen de leerlingen van Marius van Nieuw-

kerk de gelegenheid hun werken te laten zien; dit jaar zijn de 

leerlingen van Henk Bisschop aan zet om hun aquarellen te to-

nen. 

Natuuruitingen zijn dit jaar beperkt tot de Vliedberg, waarvoor 

wij familie Schulte dank zijn verschuldigd aan het mogen toela-

ten van bezoekers tijdens de routedagen. 

We zijn verheugd dat het kerkbestuur de Maartenskerk weer 

openstelt als locatie en dat vrijwilligers van de Maartenskerk tij-

dens de routedagen informatie verstrekken over de kerk aan de 

bezoekers. 

Wij hopen dat u geniet van de diverse kunstuitingen tijdens de 

route!

Bestuur van Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge.

Zuidweg 19, Krabbendijke, tel. 0113 - 50 14 02

Warande 9,

telefoon 0113 - 56 12 97

heinkenszand@meijling-sarneel.nl

Weststraat 5c

telefoon 0113 343310

kapelle@meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl

Oosterschelde
Via Clubkas Campagne
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➽ 1 Het Zeeuwse Beeld

Het Zeeuwse Beeld is een collectief 

van mensen die graag vormend 

bezig zijn. Er zijn diverse disciplines 

binnen de groep: steen, hout, klei 

en gips. Het Zeeuwse Beeld is al 

jaren een trouwe deelnemer aan 

de route. De leden van de groep 

inspireren elkaar maar werken in 

principe zelfstandig.

Expositieadres  

tijdens de K & N route: 

Wemeldingse Zandweg 21, 

Wemeldinge

➽ 2 Martijn Kips
 Beeldend kunstenaar

Martijn schildert met olieverf op 

linnen doek. Zijn huidige werk 

bestaat vooral uit surrealistische 

en symbolistische voorstellingen. 

Af en toe maakt hij een kleine 

uitstap naar het abstracte. 

Privéadres: Paalseweg 1,  

4569 PE Graauw, 0114-635481, 

martijn.kips@gmail.com

Expositieadres tijdens de 

K & N route: Spoorlaan 56, 

Wemeldinge

➽ 3 Caroline Burger-Sonke
 edelsmid

In haar eigen atelier 

vervaardigt Caroline 

draagbare sieraden op 

ambachtelijke wijze, waarbij 

ze graag verschillende 

materialen met goud en zilver 

combineert. Een herinnerings- 

of as-sieraad ontwerpt en 

maakt ze naar wens. Ook 

voor restauratie van Zeeuwse 

sieraden kunt u bij Caroline terecht. 0113 622588, 06 18270555,  

goudsmederij@zeelandnet.nl, www.goudsmederijburger.nl

Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route: 

Spoorlaan 57, Wemeldinge

➽ 4 Marius van Nieuwkerk
 beeldend kunstenaar

Marius werkt in zijn atelier in 

zowel olieverf als kleurpotlood en 

gemengde technieken. Zijn teken- en 

schilderwerk is zeer verfijnd. Gevoel 

voor symboliek en de verhoudingen 

erin vormen de grondslag voor zijn 

composities. Bezoek mogelijk na 

telefonische afspraak 0113 621779,  

mariusenlies@hetnet.nl,  

www.art-kwai.nl

Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route: 

Spoorlaan 36, Wemeldinge (ingang Brouwerijpad)

➽ 5 Lies van Strijdhoven
 keramiste

Lies is behalve keramiste ook 

yogadocent. Haar beeldtaal 

vormt zich vanuit yoga, maar 

ook poëzie en meditatie. 

Als keramiste laat Lies zich 

leiden door vormen, kleuren 

en huidstructuren te vormen 

vanuit haar beleving van 

beroering, verwondering en 

verrassing. Bezoek mogelijk na telefonische afspraak  

0113 621779, mariusenlies@hetnet.nl, www.art-kwai.nl

Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route: 

Spoorlaan 36, Wemeldinge (ingang Brouwerijpad)

➽ 6 Theo van der Genugten
 mixed media
Theo is onder meer geïnspireerd 

door Gerhard Richter en schildert 

met acrylverf op linnen doek. 

Tijdens het schilderen laat Theo 

zich leiden door zijn eigen 

gedachtes. Zijn abstracte werken 

geven de kijker de kans een eigen 

verhaal te verbinden aan zijn 

werken. Privéadres: Voorstad 33A, 

4461 KL Goes, 06 53907340,  

info@theomaakthet.nl, www.theomaakthet.nl

Expositieadres tijdens de K & N route: 

Spoorlaan 30, Wemeldinge
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➽ 7 Rian van Vossen 
 keramiste

Het werk van Rian is 

geïnspireerd en wordt gevormd 

vanuit de natuur. Zij werkt 

intuïtief en laat de vorm in 

de klei spontaan onder haar 

handen ontstaan. Ook op 

de draaischijf geeft zij haar 

eigen unieke vorm in de klei 

door haar eigen vervormingen erin te leggen. Privéadres: 

Kaersemakerstraat 46, 4301 MA Zierikzee, 0111 417574,  

06 23680932, info@rianvanvossen.nl, www.rianvanvossen.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Chezeeweg 25, Wemeldinge

➽ 8 Betsy de Jonge
 keramiste

Betsy’s werk kent twee kanten; impressies 

van ons Zeeuws Erfgoed en daarnaast 

vrije beelden in de vorm van poëtische 

koppen. Het cultureel erfgoed in al haar 

verscheidenheid aan klederdrachten uit 

Zeeland, worden vormgegeven in diverse 

kleuren. De markante koppen krijgen 

unieke kleuren vanuit Betsy’s beleving. 

Privéadres: Heinkenszandseweg 42, 4451 NX Heinkenszand, 0113 

561996, 06 51399241, info@betsydejonge.nl, www.betsydejonge.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:  

Chezeeweg 23, Wemeldinge

➽ 9 Martie Eversdijk
 beeldend kunstenaar

Martie schildert landschappen, 

portretten en snapshots in olieverf. 

Haar uitdaging is het poëtisch 

en levendig weergeven van een 

landschap met lichtcontrasten. 

Zij werkt met losse, snelle 

penseelstreken. Haar portretten 

(al dan niet in opdracht) zijn veelal 

gedetailleerder. In de snapshots ligt de nadruk op vorm en 

perspectief. Privéadres: 06 16772422, martieeversdijk@gmail.com, 

www.martieeversdijk.exto.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 71 (Chezeeweg 2), Wemeldinge

➽10 Elisabeth de Graag
 fine art fotografie

Het werk van Elisabeth is 

een mix van fotografie en 

haar visie als kunstenaar. 

Elisabeth gebruikt meerdere 

zelfgemaakte foto’s, die 

later gecombineerd worden 

tot één totaalbeeld. Deze 

manier van werken biedt 

haar de mogelijkheid om 

een artistieke compositie te creëren waarin een verhaal wordt 

gelegd. Privéadres: Welhoekstraat 11, 4416 BG Kruiningen,  

0113-383733, 06 27285401, e.de.graag@gmail.com

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 71 (Chezeeweg 2), Wemeldinge

➽11 Leerlingen van Henk Bisschop
 aquarel

Deze exposerende leerlingen van 

Henk Bisschop vormen al jaren een 

hechte groep; een enkeling is net 

begonnen. Zo heeft toch een ieder 

van ons zo zijn eigen specialiteit 

ontwikkeld in kleurgebruik en 

voorkeur van onderwerp, dat kan 

variëren van bloemen, landschappen, 

tot portretten of stillevens. We 

genieten van onze hobby en vinden 

het leuk om de eindresultaten te 

mogen tentoonstellen. 

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 71 (Chezeeweg 2), Wemeldinge

➽12 Wim Klaassen
 glasvormgeving

Wim is gefascineerd door glas en 

de mogelijkheden van kleuren en 

licht. Dat komt tot uiting in zijn 

glasobjecten, die ontstaan door 

glasfusing. Stuk voor stuk unieke 

voorwerpen. Privéadres: Anthony 

Edenlaan 31, 4463 JD Goes, 06 30319654,  

info@wimklaassenglaskunst.nl, www.wimklaassenglaskunst.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 108, Wemeldinge
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➽13 Mohamad Abo Zarraa
 cartoonist

De van oorsprong uit Syrië 

afkomstige Mohamad, heeft 

als cartoonist in Nederland een 

nieuw bestaan opgebouwd 

nadat zijn huis in Aleppo door 

een raketaanval werd verwoest. 

In zijn tekeningen geeft hij met 

zwarte humor commentaar op 

het gruwelijke lot van zijn vaderland en verbeeldt hij de ups en 

downs van zijn nieuwe leven in Nederland Privéadres: Bergwei 

41, 4364 AZ Grijpskerke, 06 17517056, mabozarraa@gmail.com

Expositieadres tijdens de K & N route: Hotel 

Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62, Wemeldinge

➽14 Saar den Hollander
 mixed media

Less is more, minimalistisch. 

Kunstwerkjes met drukinkt, 

sjabloontechniek in combinatie 

met schilderen en tekenen. Dat 

kenmerkt Saar den Hollander. 

Saar creëert haar werk vanuit 

eigen waarneming en perspectief 

en laat veel vrijheid aan de kijker 

voor een eigen interpretatie. Privéadres: Deltastraat 16,  

4474 AK Kattendijke, 06 22477301, saardh@zeelandnet.nl,  

http;//communities.zeelandnet.nl/waardering

Expositieadres tijdens de K & N route: Hotel 

Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62, Wemeldinge

➽15 Henk Bisschop
 aquarellen

Aquarelleren is met verf en 

water bloemen, figuren, 

landschappen en luchten op 

papier vastleggen. Met losse 

penseelstreken of juist met 

verfijnde vaste lijnen of met het toepassen van verschillende 

technieken; het resultaat is altijd verrassend. Henk toont het 

u graag tijdens de routedagen. Zelf proberen kan ook: meld u 

aan voor een workshop aquarelleren. 0113-622543, 06 53748037, 

hbisschop@zeelandnet.nl, www.henkbisschop.nl

Atelier en expositieadres tijdens de K & N route: 

achter Dorpsstraat 82, Wemeldinge (ingang via slop)

➽16 Wim van Ophem
 fotograaf en keramist

Wim maakt verschillende 

projecten. Veelal zijn het 

geen van te voren bedachte 

concepten, maar ontstaat 

de vormgeving tijdens het 

proces. Fotograferen doet hij 

met passie. Een nieuw project 

ontstaat bij het analyseren 

van de foto’s. Privéadres: Oude 

Haagweg 279, 2552 EP Den Haag, 

06 25000292, info@wimvanophem.nl, www.wimvanophem.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 70, Wemeldinge

➽17 Marie-Louise Fijneman
 textielkunst

Met textiel, naald en 

draad onderzoekt 

Marie-Louise 

thema’s rond het 

vrouwzijn. In haar 

werken spelen kleur, 

vrouwen, bloemen, vogels en insekten de 

hoofdrol. Zij experimenteert met allerlei handwerktechnieken, 

waarbij oud handwerk zorgt voor de verbinding met de 

generaties vrouwen voor haar. Privéadres: Amnestylaan 154, 

4336 LL Middelburg, 06 52600472,  

marielouise@aprilinmij.nl, https://aprilinmij.nl/nl/

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 68a, Wemeldinge

➽18 Caroline van Mol
 aquarel

De passie van Caroline is aquarel 

….. het water op het blad, het 

pigment dat er in vloeit, heerlijk 

om te zien. Ongelukjes benutten 

en ombuigen naar gelukjes. Er is 

haast geen dag zonder aquarel. 

Privéadres: Winkelstap 56,  

2170 Merksem België, 03/6460839, 

0497221018, picaro@skynet.be

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 58, Wemeldinge
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➽19 Greet Lyklema
 beeldend kunstenaar

Haar schilderijen, gemaakt in 

gemengde technieken, roepen 

associatieve beelden op. Indrukken 

uit taal, natuurelementen en 

herinneringen waarin amorfe vormen 

of diepe oceanen een levensrad draait 

en de chaos wordt geordend. Bezoek 

na telefonische afspraak: 0113 403872, 

greetlyklema@zeelandnet.nl,  

www.greetlyklema.nl

Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 46, Wemeldinge

➽20 Erika Visscher
 kunstschilder

Erika is autodidact; met een 

scherp oog voor detail schildert 

zij kleurrijk met zowel acryl-als 

olieverf. Veelal is een foto de 

bron van inspiratie, die aanleiding 

geeft tot haar onderwerp van 

een schilderij. Haar voorkeur 

gaat uit naar landschappen, en 

mensen/portretten en stillevens. 

Privéadres: Nieukerckestraat 127, 4413 EL Krabbendijke,  

0113 501400, 0618388603, ekolevi@zeelandnet.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 40, Wemeldinge

➽21 Monique Brassé
 sieraden

Oude Zeeuwse sieraden vormen 

de inspiratiebron voor Monique. 

Samen met eigentijdse materialen 

worden gitten, bloedkoralen en 

granaten in een nieuwe moderne 

vorm gegoten. De zelfgemaakte 

sluitingen zijn veelal van 

messing en koper. Privéadres: 

Kon. Julianastraat 22, 4342 VZ 

Middelburg, 0624623828, brasse@zeelandnet.nl,  

Facebook zeeuwse kralenkunst

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 40 , Wemeldinge

➽22 Claudine Billiet
 aquarel op doek met 
 gemengde technieken

In haar abstracte werken verwerkt 

Claudine haar gevoelens. Door veel 

en langdurig in de vrije natuur door 

te brengen krijgt zij inspiratie voor 

haar werken. Haar kleurgebruik is 

spontaan. Privéadres: Oostendestraat 

102, 8820 Torhout België, 04 86162173, 

billietclaudine@hotmail.com

Expositieadres tijdens de  

K & N route: Dorpsstraat 29, 

Wemeldinge

➽23 Jos van Bommel
 keramiste

Jos is al vele jaren in 

de greep van de klei 

en trouw deelnemer 

aan de route. Met 

gevoel voor vorm en 

kleur maakt zij unieke 

vormen en decoratieve 

beelden. De humor mag 

daarin niet ontbreken. 

Ook haar sieraden zijn bijzonder. Privéadres: Moerplein 42,  

4401 HZ Yerseke, 06 12730683, vanbommel38@zeelandnet.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Dorpsstraat 24, Wemeldinge

➽24 Kimm
 kunstschilder

De collectie van Kimm is 

uiterst gevarieerd in stijl als 

onderwerp. Zowel steden, als 

impressies van het dagelijks 

leven zijn onderwerp in 

haar schilderijen. Daarnaast 

illustreert zij en ontbreken 

ook bloemen en het non-

figuratieve niet in haar werk. 

Privéadres: www.kimm-art.nl

Expositieadres tijdens de 

K & N route: Dorpsstraat 

1, Wemeldinge
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➽25 Isabella Schot
 beeldhouwer

Isabella werkt voornamelijk met 

serpentijn en albast. Albast geeft door 

haar transparantie een extra toevoeging 

aan de vorm. Lijnen die in de steen zitten 

vormen haar inspiratie. Hierdoor ontstaan 

abstracte en gestileerde figuratieve 

vormen. Privéadres: Zaagmolen 2,  

4301 NK Zierikzee, 06 30153943, 

isabellaschot@zeelandnet.nl, www.isabellaschot.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Hogeweg 15, Wemeldinge

➽26 Marijke Versteeg
 keramiste

Aanvankelijk maakte Marijke haar 

beelden van steenmortel; sinds 

geruime tijd is zij overgestapt 

naar keramiek. Ieder jaar 

verandert zij van stijl. Geïnspireerd 

door mens en dier maakt zij met 

veel plezier haar beelden. Elk 

beeld is uniek en wordt met veel 

liefde en passie gemaakt. Privéadres: Binnendijk 14, 4339 PK  

Nieuw- en Sint Joosland, marijke@marijkeversteeg.com,  

www.marijkeversteeg.com, Facebook: Marijke’s Atelier

Expositieadres tijdens de K & N route:

Hogeweg 15, Wemeldinge

➽27 Nel Arrebout
 beeldend kunstenaar

Nel haalt inspiratie uit de directe 

(Zeeuwse) omgeving, waarbij 

kerk of dorp centraal staan in 

haar iPad werken. Deze nieuwe 

kunstvorm biedt mogelijkheden 

om kleuren, lijnen, vormen en 

composities te onderzoeken 

alvorens ze om te zetten 

op doek met verf. Op deze 

wijze ontstaat een speelse spontane dynamiek in haar werk. 

Privéadres: M. Nijhofflaan 114, 4481 DL Kloetinge, 0113 639310,  

06-40243668, arredam@zeelandnet.nl, www.nelarrebout.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Kerkweg 11, Wemeldinge

➽28 De Vliedberg

De vliedberg aan de 

Kerkweg is de hoogste 

en mooiste van Zeeland. 

Een vliedberg is een klein 

motte-kasteel uit de 10e 

of 11e eeuw, die door 

de lokale ambachtsheer 

werd gebouwd. In 

de 15e eeuw werden 

vliedbergen vooral 

gebruikt als vluchtplaatsen tijdens overstromingen. Ook buiten 

de K & N route is bezichtiging mogelijk. Inlichtingen: A. Schulte-

Wabeke, 0113 785793, Stichting Vliedberg, wemeldinge@tiscali.nl

Ingang via Kerkweg naast Kerkweg 11, Wemeldinge

➽29 Maartenskerk van de Protestantse
 Kerk Nederland

Deze ca. 900 jaar oude kerk 

is een waar monument. Als 

één van de oudste kerken 

van Zeeland is de kerk van 

grote cultuurhistorische 

waarde. Prachtig 

gerenoveerd speelt zij ook 

heden ten dage nog een 

prominente rol en is een 

bezoek meer dan waard. 

Vrijwilligers geven rondleidingen en/of tekst en uitleg.

Kerkweg 5, Wemeldinge.

➽30 Wout Kole
 beeldend kunstenaar

Wout brengt met zijn serie “kracht” 

een waar hommage aan het Zeeuwse 

trekpaard. Zijn grote schilderijen 

geven ongekend de kracht van 

het Zeeuwse trekpaard weer, 

maar ook haar schoonheid en haar 

zachtaardige karakter. Privéadres: 

Kon. Julianastraat 10, 4507 BG 

Schoondijke, info@woutkole.com

Expositieadres tijdens de K 

& N route: Koorkerk van de 

Maartenskerk, Kerkweg 5, 

Wemeldinge
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➽31 Carlo van Gremberghe
 beeldend kunstenaar

Gedachten, filosofieën en beleving 

van leven zijn voor Carlo de bron voor 

ruimtelijke beelden in abstracte en 

symbolische vormen. Zijn werk omvat het 

leven in haar diversiteit van omringende 

factoren met al haar emoties en 

ervaringen. Carlo exposeert glas, maar 

is eveneens beeldhouwer. Privéadres: 

Elanhof 17, 4421 DX Kapelle, 0113 341800, 

carlovgrem@zeelandnet.nl, www.

carlovang.exto.nl

Expositieadres tijdens de K & N route: Koorkerk van 

de Maartenskerk, Kerkweg 5, Wemeldinge

➽32 Berny Veerman
 beeldend kunstenaar

Berny schildert met acrylverf op 

doek; een enkele keer op een ander 

materiaal. Haar werk is geïnspireerd 

door flora, fauna, aarde, lucht 

en water. Eigenlijk door alles in 

de natuur wat haar boeit door 

kleur en/of beweging. Privéadres: 

Dijkwelsestraat 54, 4421 AJ Kapelle, 

0113 222402, e.veerman3@kpnplanet.nl, 

www.bernyveerman.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Kerkweg 5a, Wemeldinge

➽33 Bart en Rinus Rentmeester
 glasvormgevers

Bart en Rinus zijn dé 

glasvormgevers van 

atelier ’t Ouwe Glas’uus. 

Glas, gefused, geblazen, 

gecast. Glas met passie 

en een verhaal. Bart en 

Rinus vertellen u er graag 

over. Adres atelier/galerie: 

Ring 61, 4455 AD Nieuwdorp, 

0113 613846, 06 20125728, 

rentmeester@glasuus.nl www.glasuus.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Hoogeweg 3, Wemeldinge

➽34 Nayla Meijer
 beeldend kunstenaar

Nayla schildert met passie. 

Het schilderen schept 

een uniek moment voor 

haarzelf, waarin ze rust 

vindt. De mens is veelal 

onderwerp van haar 

werken. Privéadres: Prinses 

Beatrixweg 42,  

4424 AD Wemeldinge,  

06 10481129,  

liberiarte@gmail.com, www.naylabelza.devianart.com

Expositieadres tijdens de K & N route:

Hoogeweg 3, Wemeldinge

➽35 Wilma Lakké
 beeldend kunstenaar

De beelden van Wilma zijn sterk 

geabstraheerd, bijna abstract. Ze 

zijn heel vaak afgeleid van een 

menselijke houding, waarin zij de 

spanning tot uitdrukking brengt. 

Zo ontstaan sterk vormgegeven 

krachtige beelden met monumentale 

neigingen. En vooral Rood! 

Privéadres: vd Spiegelstraat 21-d, 

4461 LJ Goes, 06-13647125,  

info@rodekunst.nl, www.rodekunst.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:

Hoogeweg 3, Wemeldinge

Bij onderstaande locaties kunt u terecht voor een 

drankje en/of een hapje (niet gratis).

• Hotel Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62,  

locatie 13,14

• Dorpsstraat 82, locatie 15

• Ambachtelijke Biertuin, Dorpsstraat 58

• Maartenskerk, Kerkweg 5, locatie 29, 30, 31

• Hof Keizersweel, Hoogeweg 3, locatie 33, 34, 35
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De Kunst- en Natuurroute 

2017 is mede mogelijk 

gemaakt door bijdragen van:

Boateak Wemeldinge

Jacob Boer BV

DaVinci Meesterschilders

Hotel Restaurant Wemeldinge

A. Edomskis, Tandarts

Notariskantoor Andriessen & Zonnevylle

De Dierenwinkel Wemeldinge

De derde ronde B & B

YOSHJI mode Wemeldinge

Ecotank BV

De Baar en Leendertse

Lijstenmakerij Gijzel

Aannemings- & Verhuurbedr  
J. Hoondert & Zn bv

M.J.B.M. van Hout

Auto- en Camper Techniek Glerum

Rijwielhandel A.P.Gijssel B.V. W’dinge

Camping Klein-Stelle

Camping Linda / Party centrum “Schoudee”

Marohi BV 

Slagerij Mieras

Restaurant De Oude Sluis  

SailForce Zeilevents met schipper

Club Casco Eten en Drinken

Jachtcentrum Van de Rest B.V.

Smits assurantien b.v.

SPAR Rijkeboer

Woninginrichting Pieterse 

Marja’s Shop

www.proteusproducties.nl

Wilt u onze  

stichting steunen?
Ú kunt natuurlijk óók donateur worden van 

“vrienden van Stichting Kunst- en Natuurkring 
Wemeldinge”. Ieder bedrag is welkom.  

Ons bankrekeningnummer is NL62 RABO  
0368 6201 82 t.n.v. Stichting Kunst-   

en Natuurkring Wemeldinge.

Deze folder wordt u aangeboden door de 
deelnemers en de sponsors van de  

Kunst- en Natuurroute 2018. 

www.kunstroute.net

info@kunstroute.net
Karin Kooijman, 0113 621399
Caroline Burger, 0113 622588
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G&W Gezondheidsdrogist

Garage Hoogesteger

Kofruko bv

AH Kapelle voormalig C1000 Harlaar 

De Kromme Spaak Kapelle

Intec Installatietechniek BV

Knapp Skincarecenter & City Spa Wemeldinge

Brasserie/Cafetaria Iets Anders

Bakkerij & Lunchroom Heidi’s Wemeldinge

Immoregio Wemeldinge



Wilt u zelf ook graag eens exposeren op de  

Kunst- en Natuurroute van Wemeldinge?

Stuur een mail naar: info@kunstroute.net en/

of kijk op de website www.kunstroute.net naar 

de deelnameformulieren om in te schrijven voor 

volgend jaar.


