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beschikt eind 2011  

over een uitleen

collectie van 

2308 kunstwerken 

van 924 professionele 

beeldende 

kunstenaars met  

een totale waarde  

van € 2.133.292,-

organiseert in 

2011 12 projecten 

met beeldende 

kunstenaars, 

vormgevers en 

architecten

organiseert i.s.m.  

Het Zeeuwse Gezicht 

en BNA Kring Zeeland 

het architectuur 

jaarprogramma en 

ontvangt hiervoor 

subsidie van het 

Stimuleringsfonds 

voor de Architectuur

initieert en faciliteert 

in 2011 8 bijeenkomsten 

ter ondersteuning van 

de beroepspraktijk 

van beeldende 

kunstenaars, 

architecten en 

vormgevers

ondersteunt de kunst 

uitlenen in Goes, 

Terneuzen en 

Vlissingen die tezamen 

636 deelnemers tellen 

op 739 abonnementen

keert in 2011 een bedrag 

aan kunstenaars uit 

van in totaal € 88.516,- 

in de vorm van O.a. 

huurvergoedingen, 

aankopen en 

opdrachten

is uitgever van de 

SLIBreeks waarvoor  

in 2011 3 boekjes 

worden uitgegeven. 

Het totale aantal 

boekjes komt  

hiermee op 136

CBK Zeeland is één 

van de 5 dragende 

culturele instellingen 

van de Provincie 

Zeeland die 

structureel worden 

ondersteund

fungeert als 

intermediair tussen 

beeldend kunstenaar, 

vormgever, architect 

en publiek en 

heeft daarbij een 

introductiefunctie

heeft tot doel  

de spreiding & afname 

van hedendaagse 

beeldende kunst 

onder een zo groot 

mogelijk publiek te 

stimuleren en daarmee 

de cultuurparticipatie 

te bevorderen

ondersteunt projecten 

en tentoonstellingen 

van kunstinitiatieven 

en stichtingen

ondersteunt de 

Zeeuwse gemeenten 

op het gebied van 

beeldende kunsten, 

vormgeving en 

architectuur

coördineert en 

organiseert de verhuur 

van exposities van 

Zeeuwse kunstenaars 

aan 28 actieve 

bedrijven

in het kort
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Zeeuwse kunstenaars. Op bijeenkomsten komen kunstenaars 

met elkaar en met kunstliefhebbers in contact. Vaak ontstaan 

daaruit nieuwe artistieke ideeën en activiteiten. Met het 

organiseren van tentoonstellingen, excursies en discussie

bijeenkomsten wil CBK Zeeland het publiek kennis laten 

maken met kunst, vormgeving en architectuur. 

CBK Zeeland wil er op deze manier voor zorgen dat  

de Zeeuwse kunstenaars, vormgevers en architecten  

binnen de provincie meer aandacht krijgen, maar ook  

(inter)nationaal meer in de belangstelling komen. 

Kerndoelen beleid  

CBK Zeeland 

versterken  

positie kunstenaars  

en vormgevers 

vergroten  

samenhang en 

samenwerking op  

het terrein van 

beeldende kunst, 

vormgeving en 

architectuur 

vergroten van 

publieksbereik 

zichtbaar maken  

van beeldende  

kunst, vormgeving  

en architectuur

aandacht vestigen  

op en uitgeven  

van de Slibreeks

1

2

3

4

5

INleIdING

Voorbereiden, uitzetten en opstarten zijn de kernwoorden 

van de activiteiten van cbk Zeeland in 2011. Naast de bijna 

vaste jaaronderdelen hebben we ons gericht op een intensieve 

samenwerking met partijen vanuit de provincie, het land  

en de buurlanden om het netwerk te verbreden en de 

mogelijkheden van hier te verdiepen. Dit betreft fraaie 

projecten zoals CRISIS, KROT OF KANS, OVERNIEUW,  

LAND ART in de WILHELMINAPOLDER en FAÇADE 2012.  

De impact van deze initiatieven reiken verder dan het 

regionale. De looptijd van initiatief tot evaluatie beperkt  

zich niet tot een jaar. 2011 is een jaar van plannen en  

uitzetten geweest. Het zichtbaar worden van alle resultaten 

zal vooral in 2012 plaatsvinden.

Behalve de inhoudelijke verdieping is in 2011 een begin 

gemaakt met de gesprekken over efficiëntie en effectiviteit  

op het organisatorische vlak in de kunstensector in Zeeland  

in verband met de bezuinigingen. De eerste inventarisatie 

geeft aan dat drie instellingen op het gebied van beeldende 

kunsten op Walcheren complementair aan elkaar zijn, 

waardoor het brede spectrum wordt bereikt dat in  

een gebied met een grote recreatieve sector zo van belang is. 

Kansen liggen er zeker en in 2012 zal duidelijk moeten 

worden of die benut gaan worden. Voor het CBK Zeeland  

alle reden om naast de positieve insteek op deze 

ontwikkeling, te blijven concentreren op onze kerntaken. 

de OPdRACHT

CBK Zeeland levert een stimulerende bijdrage aan het 

kunstklimaat in Zeeland. Hierbij geldt als leidraad het 

integreren van de beeldende kunsten, vormgeving en 

architectuur in het dagelijks leven en voor een breed publiek. 

De organisatie ondersteunt en informeert kunstenaars, 

vormgevers en architecten en stimuleert de onderlinge 

samenwerking. Het centrum ontwikkelt activiteiten die  

er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het  

dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.

Daarnaast stimuleert het centrum de ontwikkeling van 
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ACTIVITeITeN

Actueel bestand professionele 

beeldende kunstenaars

In 2011 is de beoordelings

commissie twee keer bijeen  

geweest om inschrijvings  

 formu lieren en documentatie

mappen door te nemen. Aan de 

hand van een landelijk opgesteld 

puntensysteem worden de in

schrijvingen besproken. Dit leidt 

ertoe dat er thans 209 beeldende 

kunstenaars online te raadplegen 

zijn, zowel via de eigen website 

www.cbkzeeland.nl als via de 

landelijke site www.kunstenaars.nu.

Naast de keuze om te zoeken op 

kunstenaars kan er ook gezocht 

worden op vormgevers. Inmiddels 

zijn zestig vormgevers met 

informatie te raadplegen via de site 

van CBK Zeeland. De commissie 

heeft weer veel werk verzet en is 

met de uiterste zorgvuldigheid te 

werk gegaan.

professio - 

nalisering van  

het publieks-

bereik door het 

samenstellen 

van een online 

documentatie -

bestand van 

professionele 

beeldende 

kunstenaars  

in Zeeland

Versterken van  

de positie van 

jonge kunstenaars 

door middel van 

exposities,  

cursussen en 

bijeenkomsten

Het vergroten 

van de onderlinge 

samenhang van 

de verschillende 

instellingen

Actualiseren en 

uitbreiden van het 

huidige bestand van 

Zeeuwse vormgevers

Initiëren van 

activiteiten die 

bijdragen aan de 

kennisverbreding  

en versterken  

van het netwerk

Het beleid van CBK Zeeland is 
erop gericht om hedendaagse 

beeldende kunst en vormgeving 
zichtbaar, toegankelijk 

en bespreekbaar te maken. 
Hiervoor heeft CBK Zeeland een 
vijftal speerpunten, namelijk:
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Workshop 

Augmented reality

In samenwerking met 

Communicatienet 

Zeeland is het brede 

scala van augmented 

reality toegelicht en 

besproken tijdens 

een goed bezochte 

workshop.
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
T
∕M 21 MaaRT

ZL10.indd   2 10-01-2011   12:55:00
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afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com
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afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari t ∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 
CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
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expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG
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LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
T
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Zeeuwse Lichting 10

Voor de zesde keer op rij organiseert CBK Zeeland de Zeeuwse 

Lichting. In de tentoonstelling wordt het werk van vijftien in 

2010 aan een Nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, 

ontwerpers, vormgevers en illustratoren getoond. Met deze 

tentoonstelling creëert CBK Zeeland een mogelijkheid voor 

afgestudeerden om hun werk bij een breed publiek onder 

de aandacht te brengen. De deelnemers zijn: Linsey van den 

Abeele, Hanna Aerts, Charlotte Apers, Colinda Bijsterveld,  

Erika Dekker, Thei Evertz, Tijl Orlando Frijns, Rob Hebing, 

Sabrina Hoondert, Vincent van Leeuwen, Lucas Mullié, Amy 

Traas, Sjoerd Vroonland, Martijn de Wilde en Margriet van 

IJsseldijk.

Gedurende de periode is ook werk van een aantal van deze 

kunstenaars te zien geweest in De Drvkkery, waar tijdens  

de maandelijkse talkshow eveneens aandacht wordt besteed  

aan het werk van de Zeeuwse Lichting.

CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari t ∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 
CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo
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ZEEUWSE
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’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
T
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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T
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
T
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
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CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.
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T
∕M 21 MaaRT

ZL10.indd   2 10-01-2011   12:55:00

CBK zeeland
balans 17
4331 BL middelburg
tel 0118 – 61 14 43
www.cbkzeeland.nl

expositie vormgeving
linsey van den abeele
hanna aerts

grafisch ontwerp
colinda bijsterveld
martijn de wilde

illustraties
sabrina hoondert

drukwerk
drukkerij salsedo

dE
ZEEUWSE
LiCHTinG

’10

LinSEy van dEn abEELE
paRTy SHOp 
by HUMan Kind inC.

 

afkomstig uit  
westdorpe
Huidige woonplaats 
amsterdam
Studie 
3D design, hogeschool 
voor de kunsten utrecht

linsey wil voor haar publiek een belevenis 
creëren waarin de toeschouwers meespelen en 
die een kritische blik op onze maatschappij geeft. 
balancerend tussen humor en ernst, probeert 
ze haar publiek hun eigen hypocrisie over het 
gebruik van dieren als consumptiegoed, mode-
accessoire, proefdier of seksobject te laten zien. 
omdat haar afstudeerwerk te groot is voor deze 
expositie, heeft linsey een winkeltje met feest-
artikelen opgezet waarin een overzicht wordt 
gegeven van projecten die ze de laatste jaren 
heeft gedaan. ze geeft hiermee op een feestelijke 
manier het startsein voor haar carrière als zelf-
standig ontwerper. www.linseyvandenabeele.com

Hanna aERTS
WROnG-SidE-OUT / 
STRaETGOEd

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Wrong-side-out: mensen, hun gedrag en hun 
eigenaardigheden zijn een grote inspiratiebron 
voor mij. deze stoel is ontstaan door de zit-
houding van veel mensen, diagonaal zitten met 
je benen over de armleuning, voor deze mensen 
is dit de ideale stoel.

Straetgoed: een serie straatmeubilair ontstaan door 
de fascinatie voor zeeuws erfgoed. de abstractie 
zorgt ervoor dat de verwijzing naar een stuk 
zeeuws verleden vertraagd binnenkomt: door 
een woord, een patroon, een knipoog naar een 
kunststroming… www.hannaaerts.webs.com

CHaRLOTTE apERS
RiTUEEL

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

charlotte apers is werkzaam als freelance 
illustratrice. daarnaast maakt ze ook vrij werk. 
op deze expositie is een serie werk te zien waarin 
ze op illustratieve wijze vertakkingen van de 
realiteit in beeld brengt en de scheidingslijn 
opzoekt tussen dromen, rituelen en dat wat de 
werkelijkheid is. www.charlotteapers.com

COLinda bijSTERvELd
KWaad GEdWaRS

 

afkomstig uit  
hulst
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

Kwaad gedwars is het resultaat van mijn afstudeer-
project in boekvorm, over oost zeeuws-vlaamse 
poldermythen en het voortbestaan daarvan. het 
boek vormt een geschreven en verbeeld verslag 
van mijn zoektocht naar een viertal volks-
verhalen, de bij behorende locaties en de mensen 
die daar op dit moment nog het dichtst bij staan. 
twee rivalen, een fanatieke verzamelaar, een oud 
werknemer, een landbeheerster en een kleinzoon. 
www.colindabijsterveld.nl

ERiKa dEKKER
bELEvEniSSEn MOGEn niET 
vERLOREn Gaan

 

afkomstig uit  
goes
Huidige woonplaats  
goes
Studie  
ruimtelijk ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

mensen komen en gaan, wat weten we eigenlijk 
van hetgeen voor ons is gebeurt? een urn waarin 
je jouw belevenissen van waardevolle momenten 
kan bewaren. zodat als jij er niet meer bent 
diegenen die achter blijven herinneringen aan 
jou hebben en verhalen door kunnen vertellen 
aan hun kinderen/kleinkinderen. zo blijven de 
generaties met elkaar verbonden en de verhalen 
leven voort. dirkjedekker.blogspot.com

THEi EvERTZ
SpROOKjES

 

afkomstig uit  
ijzendijke
Huidige woonplaats  
’s-hertogenbosch
Studie  
illustratie, AKV|st.joost 
’s-hertogenbosch

mijn tekeningen kenmerken zich vaak door hun 
speelsheid en een fantasierijke setting. om deze 
reden illustreer ik graag sprookjes; ze vertellen 
verhalen met de meest bizarre gebeurtenissen. 
hierdoor is de stap klein om een verhaal op een 
heel eigenzinnige manier vorm te geven, zonder 
vast te zitten aan grenzen van werkelijkheid. 
www.theitje.com

TijL ORLandO FRijnS
HET baLKOn

 

afkomstig uit  
burghsluis
Huidige woonplaats  
burghsluis/ 
haarlem/breda
Studie  
autonome  
beeldende kunst, 
AKV|st.joost breda

bij deze tentoonstelling laat ik een combinatie 
van werken zien. een belangrijk onderdeel is 
Het balkon (2010) dat ik enkele maanden na 
het eindexamen heb gemaakt ter gelegenheid 
van de expositie ‘6x6’ in de malietoren in 
den haag. dit werk is immer uit zijn context 
geplaatst vanwege zijn positie op de grond 
en gaat een relatie aan met de plek waar het 
zich bevindt, echter anders dan vele andere 
voorwerpen is het balkon zelf ook een plek, 
een territorium als het ware, waardoor een 
spannings veld tussen de afge bakende plaats 
en de omliggende ruimte ontstaat. buiten het 
balkon voeg ik werk toe dat verwijst naar de 
buitenwereld. www.tijlorlandofrijns.nl

ROb HEbinG
bEnCH

 

afkomstig uit  
oud-sabbinge
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
interactie ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

bench is een interactieve bank met een eigen wil. 
hij vormt zich naar de persoon die plaatsneemt 
en speelt een spel met deze persoon. bench laat 
een concept zien van ruimte die maakbaar is op 
dit moment, nu. de relatie tussen mens, machine 
en nu is een steeds terugkerend aspect in het werk 
van hebing. www.robhebing.nl

SabRina HOOndERT
STUdEnTEnLEvEn

 

afkomstig uit  
wolphaartsdijk
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

deze serie gaat over uit gaan, en alles wat daarbij 
komt kijken. jezelf mooi maken met vrienden 
voordat je gaat stappen. grappen maken, dansen 
en genieten van de muziek tot diep in de nacht. 
dronken vrienden naar huis helpen en de 
volgende dag met een brak hoofd je ontbijt 
nuttigen. om vervolgens de hele dag weer 
grappen te maken en onzinnige taal uit te slaan.  
www.sabrinahoondert.nl 

vinCEnT van LEEUWEn
vROUWvanRinUS

 

afkomstig uit  
terneuzen
Huidige woonplaats  
terneuzen
Studie  
illustratie,  
AKV|st.joost breda

vincent zijn krachten liggen in het maken van 
muurschilderingen en posters, maar naast dat 
blijft hij zoeken naar nieuwe vormen waarin z’n 
werk tot bloei kan komen. vincent maakt naast 
gegeven opdrachten ook sloten aan vrij werk 
waarin z’n fascinatie voor het caféleven en de 
muzikale entourage hier rond tot leven komen. 
www.vrouwvanrinus.nl

LUCaS MULLié
HET GEïndUSTRiaLiSEERdE 
aMbaCHT

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats 
eindhoven
Studie  
public space dep. 
design academy 
eindhoven

geïnspireerd door een film van jors ivens over 
het tot stand komen van radio’s bij philips in 
de jaren dertig begon ik mijn afstudeerproject. 
het conflict tussen mens en machine, industrie 
en ambacht, de theatrale manier van in beeld 
brengen door ivens en mijn eigen ervaringen 
als kok heb ik samengebracht in een nieuwe 
omgeving. een kooktheater, waarin de gast 
vanuit grote hoogte zicht heeft op het schouwspel 
van voedselproductielijnen. www.lucasmullie.nl

SjOERd vROOnLand
REviSEd CRaFTS

 

afkomstig uit  
middelburg
Huidige woonplaats  
arnhem
Studie  
product design,  
artez hogeschool voor 
de kunsten arnhem

voor deze stoelenreeks stelt sjoerd vroonland 
zichzelf de vraag wat een stoel in onze tijd 
betekent: is een stoel puur functie of een pronk-
stuk dan wel beeldend verhaal, een uitdrukking 
van een tijdsbeeld en daarmee ook van het 
technische kunnen in een tijd? al deze aspecten 
worden in zijn eindexamenproject belicht.  
www.sjoerdvroonland.nl

MaRTijn dE WiLdE
(bE)SLUiT bORSSELE

 

afkomstig uit  
heinkenszand
Huidige woonplaats  
breda
Studie  
grafisch ontwerpen, 
AKV|st.joost breda

de kerncentrale in borssele is sinds haar opening 
in 1973 altijd onderwerp van discussie geweest. 
enerzijds biedt de centrale aan een groot aantal 
zeeuwen werkgelegenheid. anderzijds liggen de 
kernrampen in harrisburg (1979) en tsjernobyl 
(1986) bij velen nog vers in het geheugen. nu er 
sprake is van een tweede centrale laait de discussie 
weer op. is er een reden om aan het bestaansrecht 
van de kerncentrale in borssele te twijfelen?
www.martijndewilde.nl

MaRGRiET van ijSSELdijK
MEGGiE En LiL nOa

 

afkomstig uit  
Yerseke
Huidige woonplaats  
rotterdam
Studie  
illustratie,  
willem de kooning 
academie rotterdam

ik hou van het creëren van nieuwe karakters 
en het maken van tekeningen voor tijdschriften. 
zo heb ik meerdere malen voor het tijdschrift 
viva gewerkt. ook schilder ik veel, op canvas, 
muur en zelfs een containerschip. ik haal mijn 
inspiratie uit japanse illustraties, de rotterdamse 
straatcultuur en het leven met mijn dochter van 
vijf jaar oud. www.meggie.nl

UiTnOdiGinG
ZeeuWSe LicHTing ’10

van zondag 6 februari 
t
∕m maandag 21 maart 2011 organiseert 

CBK zeeland voor de zesde keer zeeuwse lichting. in de 
tentoon stelling wordt het werk van veertien in 2010 aan een 
nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en illustratoren getoond. met deze tentoon stelling 
creëert CBK zeeland een mogelijk heid voor afgestudeerden om 
hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

de deelnemers zijn linsey van den abeele, hanna aerts, 
charlotte apers, colinda bijsterveld, erika dekker, 
thei evertz, tijl orlando frijns, rob hebing, 
sabrina hoondert, vincent van leeuwen, lucas mullié, 
sjoerd vroonland, martijn de wilde en margriet van ijsseldijk.

de feestelijke opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden 
op zondag 6 februari om 15.00 uur door kathrin ginsberg, 
directeur CBK zeeland.

6 FEbRUaRi
T
∕M 21 MaaRT

ZL10.indd   2 10-01-2011   12:55:00
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WE HANGEN! – Beste Zeeuwse poster 2010

In samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek en de PZC  

wordt voor de vierde keer de tentoonstelling WE HANGEN! 

gerealiseerd. Een tentoonstelling met een overzicht van posters 

die in 2010 door Zeeuwse vormgevers zijn ontworpen of in 

opdracht van Zeeuwse bedrijven/instellingen zijn ontwikkeld.  

Liefst 48 posters werden ingezonden voor de uitverkiezing 

van de beste Zeeuwse poster van 2010. Posters gemaakt 

voor tentoonstellingen, voorstellingen, sport, voedsel, 

vervoermiddelen, actiecomités en veel meer. Zowel het publiek 

als een vakjury, onder leiding van Luc Goderie van het Graphic 

Design Museum in Breda, kiezen de beste poster van 2010.  

Het publiek kan stemmen bij CBK Zeeland, de Zeeuwse 

Bibliotheek en De Drvkkery of online via de website van  

de PZC: www.pzc.nl/poster. De keuze van het publiek en  

de vakjury voor beste Zeeuwse poster van 2010 is bekend 

gemaakt op woensdag 20 april 2011. Keuze van het publiek is 

‘Benieuwd naar buitenschoolse opvang’ en de keuze van de 

vakjury is de poster van de film van Jacomien Kodde, ‘Zeeuwse 

Ridders’. Tijdens WE HANGEN! toont CBK Zeeland ook een 

drietal presentaties van reclamebureaus voor de internationale 

kunstmanifestatie FAÇADE 2012 die in het najaar van 2012  

in de binnenstad van Middelburg gehouden wordt. De drie 

bureaus zijn: Life Design uit Zierikzee, Touch Reclame uit  

Goes en de Wilde Zeeuw uit Terneuzen. De bureaus  

presenteren onder meer de door hun ontworpen posters  

voor de manifestatie. Op de opening van de tentoonstelling 

is bekend gemaakt met welk bureau CBK Zeeland voor de 

manifestatie gaat samenwerken: Life Design uit Zierikzee.
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Amuse – 30 jaar Provinciale KunstCollectie Zeeland

In samenwerking met het Zeeuws Museum en de Provincie 

Zeeland geeft CBK Zeeland een voorproefje van de op  

handen zijnde rondreizende tentoonstelling met werk uit  

de Provinciale KunstCollectie Zeeland. Amuse toont twee en 

driedimensionaal werk uit deze collectie die in de periode 

1975–2005 is opgebouwd. In de tentoonstelling is werk te 

zien van: Arie Berkulin, Marinus Boezem, Piet Dieleman, Bert 

Frijns, Bregje de Heer, Teja van Hoften, Guido Lippens, Janpeter 

Muilwijk, Jan van Munster, Paul de Nooijer, Leen Quist, Wim 

Riemens, Bianca Runge, Ben Sleeuwenhoek, Frits van Til, 

David vandekop, Harry Vandevliet, Kees Wijker en Machteld 

van der Wijst. De vorming van een collectie van kwalitatief 

goede hedendaagse beeldende kunst van in Zeeland wonende 

en werkende kunstenaars is in de periode 1975-2005 één van 

de hoofdonderdelen van het provinciaal beeldende kunst

beleid geweest. Dit beleid resulteerde in een collectie van vele 

honderden werken. Dit beleid beoogde ook de ontsluiting 

van de collectie, zowel digitaal, in boekvorm als in de vorm 

van (deel)tentoonstellingen. Van tentoonstellingen maken is 

het te weinig gekomen. Vandaar dat CBK Zeeland het initiatief 

genomen heeft om uit de Provinciale KunstCollectie Zeeland een 

reizende tentoonstelling samen te stellen. Een tentoonstelling 

die zowel op SchouwenDuiveland, Walcheren als Zeeuws

Vlaanderen te zien zal zijn. Omdat zo’n tentoon stelling veel 

voorbereiding verlangt en de locaties beperkt zijn, zal deze plaats 

vinden in 2013. Als voorproefje op deze reizende tentoonstelling 

toont CBK Zeeland 20 bijzondere werken die een mooi beeld 

geven van de kwaliteit van de Provinciale KunstCollectie Zeeland.
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Zomeratelier ‘In het licht van Mondriaan’ 

CBK Zeeland organiseert voor de negende keer een 

Zomer atelier. Zeven jonge Nederlandse kunstenaars  

met veelal een postacademisch opleiding gebruiken  

de tentoonstellings ruimte van CBK Zeeland als atelier en 

produceren installaties, collages en wandschilderingen 

‘In het licht van Mondriaan’. Het werk is gedurende 

de resterende looptijd van de tentoonstelling te zien. 

Voor 2011 is gekozen voor het thema ‘In het licht van 

Mondriaan’. Tot en met 1911 komt Mondriaan regelmatig 

naar Zeeland (Domburg) om te werken. In 1911 schildert 

hij o.a. de ‘Kerk te Domburg’ en de ‘Rode Molen’. Vlak  

na deze periode wordt zijn werk steeds abstracter. In 1914 

komt hij nog één keer naar Domburg en maakt er zijn 

abstracte werk ‘Pier en Oceaan’. Honderd jaar na  

zijn werkperiode in Domburg en zijn omslag naar 

abstracte kunst worden jonge kunstenaars nog steeds 

beïnvloed door zijn werk.

Finisage 

Tijdens de finisage geven de zeven kunstenaars een 

toelichting op het werk dat zij gedurende de zomer 

hebben gemaakt. Na de toelichtingen gaat het gesprek 

tussen de kunstenaars en het publiek aan tafel door. 

Naast uitwisseling van ideeën en standpunten vormt 

deze bijeenkomst een versterking en verbreding van het 

netwerk onderling en met de aanwezige geïnteresseerden.

Deelnemende kunstenaars zijn: Frank Ammerlaan 

(Londen), Suzanne Bodde (Groningen), Jan Bokma 

(Rotterdam), Tijl Orlando Frijns (Burgsluis), Marc  

Oosting (Amsterdam), Sarah Verbeek (Amsterdam),  

en Tjeerd Vrielink (Vlissingen).

Vanaf 23 augustus tonen Sarah Verbeek (gemengde 

techniek op papier) en Tjeerd Vrielink (fotoserie) tevens 

recent werk bij De Drvkkery op de Markt in Middelburg.
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CRISIS! KuNSTHAl eN CBK ZeelANd

CBK Zeeland in Kunsthal Rotterdam

Twaalf fotografieopdrachten rond het thema Crisis  

worden van 3 juli t/m 2 oktober getoond in de Kunsthal  

in Rotterdam. Vier van de twaalf opdrachten zijn verstrekt  

door CBK Zeeland in Middelburg.

CBK Zeeland participeert in de door Fonds BKVB 

gecoördineerde landelijke documentaire fotografieopdracht 

CRISIS! waarmee beoogd wordt het tijdsbeeld van de 

economische crisis te documenteren. Met maar liefst vier 

opdrachten op een totaal van twaalf zal CBK Zeeland ruim 

vertegenwoordigd zijn op de landelijke tentoonstelling die 

vanaf 3 juli gehouden wordt in de Kunsthal in Rotterdam. 

De tentoonstelling in de Kunsthal wordt vormgegeven  

door Thijs Verbeek. Hij is tevens verantwoordelijk voor  

de krant die bij de tentoonstelling verschijnt in een  

oplage van 50.000 ex. Naast uitvoerige informatie over  

de fotografen en hun werk zijn in de krant een aantal 

redactionele bijdragen opgenomen. Deze zijn van Tom 

Postmes, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijks

universiteit Groningen, Lex ter Braak, tot 1 juli directeur 

Fonds BKVB en vanaf 1 juli directeur van de Jan van Eyck 

Academie in Maastricht en van Emily Ansink, directeur 

Kunsthal.

Judith Dekker 

(Amsterdam 1973) 

rond het thema 

Toerisme in 

ontwikkeling

Erik Klein Wolterink 

(Sinderen 1965) 

rond het thema 

landbouw op 

zoek naar extra 

inkomsten

Anda van Riet (Goes 

1954) rond het 

thema Tweede leven 

voor huisraad

Petra Spiljard 

(Middelburg 1964) 

rond het thema 

Sociale rol 

voedselbank
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Een Zee van Kunst

In het kader van de culturele Uitmarkt organiseert Nico Out 

de tentoonstelling ‘Een Zee van Kunst’ in het leegstaande 

Polderhuis in Middelburg. Vele galeries, kunstenaars en 

initiatieven presenteren hier gezamenlijk hun aanbod.  

Het totaal geeft een goed beeld van wat in Zeeland gebeurt 

op het gebied van beeldende kunst. CBK Zeeland ondersteunt 

dit initiatief financieel, op het gebied van verzekering 

en communicatie. De tentoonstelling die gedurende drie 

weekeinden vele bezoekers trekt, wordt afgesloten met  

een publieksdiscussie over het belang van beeldende kunst  

in de samenleving.

3
 j

u
li

 t
/

m
 2

 o
kt

o
b

er
 2

01
1

se
p

te
m

b
er

 2
01

1

CRISIS!

In het najaar van 2011 zijn de vier Zeeuwse opdrachten  

te zien zijn bij CBK Zeeland in Middelburg. De fotografie

opdrachten in het kader van CRISIS! van CBK Zeeland  

zijn verstrekt aan Judith Dekker, Erik Klein Wolterink,  

Anda van Riet en Petra Spiljard. De opdrachten werden 

mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage  

van Gemeente Middelburg.
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FAÇADE 2012

De gemeente Middelburg heeft in 2009 CBK Zeeland 

de opdracht gegeven een manifestatie te organiseren in 

de gemeente. Naar aanleiding van deze opdracht is de 

manifestatie Façade 2012 opgezet, die de authenticiteit van  

de stad bevraagt. Op diverse locaties in de openbare ruimte  

in Middelburg maken kunstenaars installaties geïnspireerd  

op de omgeving en het thema. De manifestatie is zo opgezet 

dat deze om de vier jaar plaatsvindt met een ander accent  

op de titel Façade. In 2012 ligt het accent op het beeldende 

kunst en architectuur. 

In 2011 zijn een tiental fondsen aangeschreven en zijn  

de eerste reacties ontvangen. Deze zijn allemaal positief  

en ondersteunen het project met substantiële bedragen.

In 2011 is de samenwerking met Netwerk uit Aals (Oost

Vlaanderen) en Bepart uit Waregem (WestVlaanderen)  

tot stand gekomen. Gedurende de periode van Façade 2012  

(17 augustus t/m 18 november) organiseren zij eveneens  

een tentoonstelling met het thema van Façade. Gezamenlijk 

zullen wij de communicatie oppakken en rondreizen per bus 

organiseren. Deze samenwerking wordt mede ondersteund 

door het euregio Scheldemond fonds.
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Landart in de Wilhelminapolder

2011 is een belangrijk jaar geweest voor de realisatie van het 

Land Art project van de Wilhelminapolder. De financiële basis 

is rond gekomen en de onderhandelingen voor de uitvoering 

zijn volop gaande. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden 

om in 2012 ‘Like suns settings, 3 meters above true level’ 

daadwerkelijk te realiseren.

Kunstcommissie

De gemeente Veere heeft voor de komende jaren in haar 

beleid een duidelijk plan omschreven om kunst in de 

openbare ruimte in alle kernen van de gemeente Veere te 

realiseren. Voorrang krijgen daarbij de kernen waar nog geen 

kunst aanwezig is. De gemeente laat zich hierbij adviseren 

door de kunstcommissie. De directeur van CBK Zeeland heeft 

hierin zitting. In 2011 is deze commissie bijeengekomen om 

op verzoek van de gemeente te adviseren over een aantal 

initiatieven. Concrete plannen vanuit de kernen zijn nog  

niet aangedragen. 

Monument Charley Toorop

De stichting monument Charley Toorop heeft CBK Zeeland 

benaderd om haar expertise beschikbaar te stellen voor de 

realisatie van een beeld voor Charley Toorop in Westkapelle. 

Namens CBK Zeeland heeft Thom Schaar zitting in de advies 

commissie. 

Weekeind van AmateurKunst (WAK)

Op twee manieren heeft CBK Zeeland het weekeind van 

AmateurKunst ondersteund. Zoals al enkele jaren het geval 

is, heeft CBK Zeeland in de hal van het gemeentehuis van 

Veere in Domburg een tentoonstelling georganiseerd van 

amateurkunstenaars uit de gemeente Veere. Daarnaast  

hebben we de fotowedstrijd ondersteund die SCOOP 

georganiseerd heeft. Thom Schaar van CBK Zeeland heeft 

naast Anda van Riet en Nico Out deel uitgemaakt van de  

jury. De prijzen die de winnaars konden winnen waren  

mede beschikbaar gesteld door CBK Zeeland, zoals 

bijvoorbeeld gratis lidmaatschap bij de Kunstuitleen  

en een coaching op maat door fotografe Anda van Riet. 

KuNST IN OPeNBARe RuImTe

Kunst buiten

Om de kunst in de openbare ruimte zichtbaar en toegankelijk 

te maken heeft CBK Zeeland samen met Tuesday Multimedia 

de website KunstinZeeland.nl ontwikkeld. De onderliggende 

techniek en bestandsopbouw is zodanig dat deze aansluit bij  

de bestanden van andere cbk’s in Nederland. Hiervoor is 

gekozen om mogelijk op den duur een eenvoudige koppeling  

te kunnen maken met alle bestanden.

Wij hebben in eerste instantie een aantal objecten zelf ingevoerd 

ter illustratie van de mogelijkheden. De gemeente Sluis heeft  

als eerste een contract afgesloten met CBK Zeeland en maakt  

in 2011 volop gebruik van het zichtbaar maken via deze weg  

van de kunst in openbare ruimte in de gemeente Sluis. 

De gemeente Terneuzen heeft zich in 2011 hierbij aangesloten. 

Ongeveer 160 beelden in de openbare ruimte zijn door 

CBK Zeeland geiventariseerd en de staat van onderhoud  

in kaart gebracht. In etappes zullen de beelden online  

zichtbaar worden via www.kunstinzeeland.nl. 

Moluks monument Westkapelle

Het Moluks Monument is op 21 maart 2011, 60 jaar na  

aankomst van de eerste Molukkers in Nederland, onthuld. 

Tegelijkertijd is in het Polderhuis in Westkapelle een 

tentoonstelling georganiseerd over het Molukse kamp in 

Westkapelle en een tentoonstelling van het werk van Trinette 

Ledelay, de kunstenares die het monument heeft gemaakt. 

Kathrin Ginsberg van CBK Zeeland heeft de opdracht voor  

het monument begeleid en de tentoonstelling van Trinette  

Ledelay met een toelichting op haar werk geopend.
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telkens een 
inspirerend en 

afwisselend 
architectuur-

programma

Lu
ca

s 
M

ul
lie

 Z
ee

uw
se

 L
ic

ht
in

g



CBK Zld Jaarverslag { 2524 } CBK Zld Jaarverslag

GReNStuSSEN KROT eN KANS

Functieverandering particuliere woning, nieuwe functies

Zeeland telt veel oudere particuliere woningen die leeg  

staan. Vooral ZeeuwsVlaanderen telt tal van deze woningen. 

Ze staan lang te koop of blijven staan tot er niets anders  

van over is dan een krot. Een doorn in het oog van velen.  

Wat kunnen we daar op woningniveau mee doen? 

Is dit een kans voor de vele vrijstaande woningen in Zeeuws

Vlaanderen? Hoe kunnen dergelijke woningen interessant 

gemaakt worden als tweede of derde woning? Welke regel

geving past daarbij? Hoe kan dit worden gefinancierd?  

Welke mogelijke oplossingen zijn er te bedenken? 

Om naar oplossingen te zoeken en goede voorbeelden te 

geven betrekken architecten, vormgevers en deskundigen  

van uiteenlopende disciplines een jaar lang samen met andere 

partners een leegstaande particuliere woning van maximaal 

75.000. Ons KROT is een plaats waar partijen samen komen 

om over de mogelijkheden voor de toekomst na te denken 

en deze mogelijkheden samen vorm te geven. Wij willen 

met ons KROT creatieve voorbeelden geven om de omgeving 

te helpen met het naar hun hand te zetten van de gegeven 

omstandigheden en de kans te grijpen om de neergaande 

spiraal om te buigen op een onconventionele manier. 

Een onderzoeksperiode duurt één week of twee weken.  

Het eindresultaat bestaat uit een concrete analyse of visie  

die op basis van het onderzoek tijdens het verblijf in het huis 

is ontwikkeld. Het resultaat wordt gepubliceerd op het blog 

www.krotofkans.nl. 

Naast de beschrijvingen van ervaringen van de tijdelijke 

bewoners zijn een aantal vaste terugkerende rubrieken op  

het blog. Filmmaakster Mary Remijnse legt de belevenissen 

vast in ‘Volg ons Karel’. De fotostrip ‘Ondertussen (t)Huis’  

is van Anne Breel en Anda van Riet maakt een reportages  

van het dagelijkse leven in Zeeuws Vlaanderen onder  

de noemen ‘In de zoeker’.

JAARPROGRAmmA ‘TuSSeNGRENZEN’

Onze architectuurjaarprogramma’s zijn cycli die niet los van 

elkaar kunnen worden gezien. De voorafgaande periode heeft 

ons in ieder geval geleerd dat door sociaal maatschappelijke 

veranderingen de noodzaak voor andere praktijken en 

samenwerkingsverbanden onherroepelijk is. Net zoals bij 

iedere nieuwe cyclus van het getij de grenzen weer anders 

liggen, zo analyseren wij in dit jaarprogramma de uitkomsten 

van laagwater. Het jaarprogramma 2011 richt zich op de 

smalle en wankele tussenfase: tussenGRENZEN. We gaan heel 

concreet op zoek naar nieuwe scenario’s voor de toekomst 

van Zeeland. 

Grenzen worden ook gesteld door de recessie en 

demografische ontwikkelingen. Welke economie past bij 

de huidige tijd. Welke investeringsstrategie en allianties 

kunnen ontwikkelingen mogelijk maken. Bij alle 

programmaonderdelen zal de vraag gesteld worden; hoe 

financieren we het? Terug naar een realistische aanpak. 

Ten slotte vestigen we in 2011 de aandacht op innoveren  

op verschillende schaalniveaus. Het hele programma 2011  

is een wisselwerking tussen grote en kleine korrels. Alle 

betrokkenen van provincie tot bewoner spelen daarbij 

uiteenlopende rollen; rekenaar, tekenaar, ontwerper, pionier 

of verleider. Maar bovenal moeten zij meer communiceren. 

Luisteren naar de verschillende partijen: ondernemer, 

eigenaar, gebruiker, ontwikkelaar en andere initiatiefnemers. 

Met ons programma tussenGRENZEN willen wij de 

initiatieven van gebruiker c.q. bewoners stimuleren en  

helpen deze vorm te geven en mogelijk ook te realiseren.  

Dit kan op vele verschillende gebieden van onze 

leefomgeving, zowel op woon als op werkgebied. 

In Zeeland bundelen 

verschillende 

organisaties de 

krachten waardoor 

ze telkens tot 

een inspirerend 

en afwisselend 

architectuur-

programma komen 

CBK Zeeland vraagt 

in de samenwerking 

met Stichting Het 

Zeeuwse Gezicht en 

de BNA Kring Zeeland 

permanent aandacht 

voor de stand van 

zaken op het gebied 

van archi tectuur, 

steden bouw en land

schap in Zeeland
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Noordwal 5 in Oostburg

De volgende personen hebben in Oostburg gewoond:

Architect en docent stedelijke vernieuwing Hanna 

Frederiks, architect Johan de Koning, fotografe 

Jeannine Govaers, vormgever Michou Nanon –  

De Bruijn, Buro Spelen van Bart Stuart en Klaar van 

der Lippe, architect Ineke Hulshof, Stichting Nelles 

Bedrijf van Stephan Steverinck en Harrie Ozinga, 

Urban Synergy Dirk Verhagen, Laura de Bonth en 

Miranda Reitsema, onderzoeker Gerard Van Keken, 

Diederik Voortman en Charlotte Girod van de 

gelijknamige Studio.
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Alexanderstraat 2 in Sas van Gent

In 2011 heeft Alexanderstraat 2 de volgende 

bewoners gehad:

Stedebouwkundige Anne Seghers, Urban Design 

& Research, fotografe Kim Pattiruhu en kunste

naar  Ties van de Ven, architect Johan de Koning. 

Omdat het project een langere voorbereidings

periode heeft gekend loopt het programma door 

in 2012. Ook in de gemeente Hulst zal een huis 

voor vier maanden bewoond worden. Vervolgens 

zijn in 2011 initiatieven ondernomen om een 

vierde huis aan de reeks toe te voegen. 

Het project wordt in 2012 afgerond met een 

bundeling van alle studies, visies en tussentijdse 

publicaties tot een inspiratieboek.

Krot of kans is een project in samenwerking 

met Woongoed ZeeuwsVlaanderen, 

Bouwend Nederland afdeling Zeeland, 

Bouwopleiding Zeeland en CPOZ (Collectief 

Opdrachtgeverschap Zeeland). Mede mogelijk 

gemaakt door het Stimuleringsfonds van 

Rabobank WestZeeuwsVlaanderen en Rabobank 

TerneuzenSas van Gent, Rabobank Hulst, 

uwnieuwetoekomst.nl, Stimuleringsfonds  

voor Architectuur en Provincie Zeeland.

GReNStuSSEN WONeN eN WeRKeN 

Het samengaan van bedrijvigheid en landschap in de context  

van het nieuw te formuleren omgevingsplan van Zeeland 

Met het debat ‘Bedrijventerreinen als vrijplaats?’ in de loods 

van Desto Yachting start op 18 mei het programma ‘Grens 

tussen wonen en werken’.

In Zeeland is sprake van een overaanbod aan kantoor en  

bedrijfsgebouwen en kavels op bedrijfsterreinen. 

Versnippering en verrommeling liggen op de loer. Is de grens 

tussen wonen en werken nog zo strikt dat het de huidige 

ontwikkelingen en regelgeving nog legitimeert. Vragen die 

zeer actueel zijn met het oog op het nieuwe omgevingsplan 

van de provincie en de huidige economische situatie. Kunnen 

er scenario’s ontwikkeld worden die ruimte bieden aan een 

minder stringente scheiding tussen wonen en werken?  

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. RBOI.

In het debat op 18 mei houden drie sprekers het fenomeen 

bedrijventerrein tegen het licht vanuit verschillend 
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Herinrichting Ramsburg Middelburg

Met de realisering van de nieuwe rijksweg N57 heeft  

de gemeente Middelburg besloten om in aansluiting op  

de N57 een nieuwe ontsluiting te ontwikkelen aan de 

noordzijde van de stad. Ramsburg, het oudste bedrijventerrein 

van Middelburg, is daarmee een van de entrees van de 

stad geworden. Met deze ontwikkeling wordt door samen

werkende partners gemeente Middelburg, provincie Zeeland 

en woningcorporatie Woongoed meteen een kwaliteits slag 

gemaakt voor het gebied Ramsburg naar een vol waardig 

stedelijk gebied met ruimte voor werken en wonen. 

Johan Aalbers, wethouder Gemeente Middelburg, gaan in  

op het plan voor herontwikkeling van Ramsburg en  

de visie op gebiedsontwikkeling die er achter ligt. 
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perspectief. Inleiding wordt gegeven door de dagvoorzitter 

Jos van Jole (projectleider ruimtelijke planning RBOI). 

Vervolgens komen de volgende deskundigen aan het woord 

die in gaan op de volgende aspecten; Functies door Ed 

Peerbolte (projectmanager Impuls Zeeland), duurzame 

inrichting door Tom Bade (directeur TripleE) en beleid en 

economie door Roger Kersten (directeur AKRO Consult)

Na discussie wordt het verdere traject bepaald. De uitkomst 

van dit debat is sturend voor een ruimtelijke verkenning  

van twee gebieden in Zeeland:

De noordwestkant van Hulst en de westkant van Reimerswaal

Voor elk gebied is een team gevormd, bestaande uit 

een landschapsarchitect, twee ruimtelijk vormgevers 

(stedenbouwer en architect) en een locale ondernemer.  

Ook de provincie Zeeland en de betrokken gemeentes  

denken mee. Elk team werkt meerdere scenario’s uit van  

het betreffende gebied. De resultaten worden in een 

einddebat teruggekoppeld. In een brochure wordt het 

onderzoek samengevat en breed verspreid.

Aansluitend worden twee ontwerpteams voorgesteld: een  

team voor Hulst en een voor Reimerswaal. Beide teams zijn 

in 2011 enkele keren bijeen geweest en hebben met elkaar  

een tussenbalans opgemaakt. De resultaten en de scenario’s 

die verder worden uitgewerkt zijn in 2012 gereed.

GReNStuSSEN STOKeN OF SlOPeN

Laagdrempelige activiteiten om architectuur bespreekbaar  

en zichtbaar te maken

In een aantal laagdrempelige, informele maar inhoudelijk 

sterke bijeenkomsten komen een aantal strategieën en 

knelpunten aan de orde. Alle partijen zijn aanwezig en alle 

middelen zijn geoorloofd om het vuurtje op te stoken en 

eigen visies door te geven. Dit houdt ook in dat het kan 

leiden tot het slopen van de geformuleerde denkbeelden.  

De vijf bijeenkomsten duren ieder niet langer dan ongeveer  

2 uur. Ieder item wordt in een kort bestek uiteengezet door 

een gerenommeerde spreker. De vraagstelling is voorafgaand 

aan de bijeenkomst in de uitnodiging breed bekend gemaakt. 

Duurzaamheid 

Door Hiltrud Potz  

van opMAAT architecten

Hiltrud Potz, architecte 

van opMAAT architecten, 

staat onder andere stil bij 

het door haar ontworpen 

Rijkswaterstaatkantoor in 

Terneuzen. Dat gebouw 

was recent als één van vier 

gebouwen genomineerd als 

Duurzaamste Bedrijfsgebouw  

2011 van Nederland. 

Dit oudje, het staat al elf jaar, 

past volledig binnen de 

groen   blauwe stedenbouw 

waar opMAAT voor staat.  

Was ze haar tijd ver vooruit 

of is er niet veel vooruitgang 

geboekt op het gebied van 

duurzaam bouwen? 

Slimmer omgaan met grond 

Door Arie van der Neut van HVDN architecten

Is het ook mogelijk om gebouwen neer te zetten 

die geen vaste verbinding met de grond hebben? 

Ziet dat er een beetje fatsoenlijk uit of kom je 

dan meteen terecht in een verzameling lelijke 

units? Door de geringe constructiekosten van 

deze manier van ontwikkelen kun je wellicht 

juist meer in esthetiek en onderscheidend 

vermogen investeren. Denk bijvoorbeeld aan 

de beroemde houten noodwoningen van na 

de watersnoodramp. Nu zijn deze lieve houten 

huisjes gewilde objecten, die onder normale 

omstandigheden nooit waren gebouwd in 

Neder land. Het voordeel van tijdelijk vastgoed is 

dat je het goedkoper en sneller kunt neerzetten. 

Negentig procent van de opdrachten van het 

bureau HVDN architecten zijn gesitueerd in een 

stedelijke context en worden gerealiseerd met 

een zeer beperkt budget – sociale woningbouw, 

onderwijs, zorg. Mobiele voorbeelden van 

HVDN zijn de kleurige Qubic studenthuisvesting 

en het Vierde Gymnasium in de Amsterdamse 

Houthavens, gebouwd met containers 

en het recent opgeleverde verplaatsbare 

woonzorggebouw Heydeborg in Hilversum. 
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Krot of Kans komt naar u toe!

Dit project speelt zich grotendeels af in ZeeuwsVlaanderen 

en is via de website www.krotofkans.nl te volgen.

Coördinator Petra de Braal zal het project toelichten. 

Vervolgens doen enkele bewoners van het HUIS hun 

ervaringen uit de doeken en lichten zij hun bijdrage  

aan het project toe. 
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OVeRIGe ACTIVTeITeN

Programma HZ Cult

Als special in het programma 

van HZ cult vindt in de 

avond van 26 april een 

lezing en rondleiding plaats 

met als thema licht en 

kunstlicht in de Gemeente 

Goes. Om 20.30 uur worden 

de studenten ontvangen in 

het Historisch Museum  

De Bevelanden. Eddy 

Beekman, lichtkunstenaar  

en voorzitter StichtLicht, 

geeft daar een inleiding 

‘Licht en kunstlicht’. 

De rondleiding langs 

verlichte gebouwen en 

objecten in de binnenstad 

van Goes begin om 

21.00 uur als de zon net 

onder is. Vervolgens start 

de rondrit per bus langs 

verlichte kerken, (stadhuis), 

voorbeelden gevelverlichting 

Grote Markt (Delscher, 

Jersey), straatverlichting 

kades, verlichting Karel V, 

lichtkunstwerk en Jan van 

der Heijdenlamp, Sint 

Maartensbrug, watertoren, 

gebouw Delta, rotonde, 

boom, straatverlichting 

Middelburgsestraat, 

landbouwcentrum, 

televisietoren, Ledstraat

verlichting Spinellihof. 
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TV serie OverNieuw

OverNieuw is een programma over nieuwe architectuur  

in Zeeland. Aan de hand van een tiental thema’s wordt  

de jongste productie – van pakweg de laatste vijf jaar – aan 

architectuur kritisch onder de loep genomen. Niet alleen 

deskundigen op dit vakgebied geven commentaar, maar juist 

ook degenen die ieder dag of met grote regelmaat al dan niet 

noodgedwongen worden geconfronteerd met de resultaten 

van wat ontwerpers en opdrachtgevers samen tot stand 

brachten.

Bewoners, gebruikers, aannemers, makelaars, dorpsgenoten, 

vakbroeders, gemeenteambtenaren. Want architectuur is 

per definitie het product van een denk en overlegproces 

dat tijd neemt, soms grote inspanning vergt en waar altijd 

veel partijen bij betrokken worden. Al is dat niet altijd 

zo gemakkelijk aan het eindresultaat af te lezen. Omdat 

architectuur de neiging heeft lang te blijven bestaan, zal  

het publiek er aan moeten wennen en/of mee moeten leren 

leven. Dan kan het helpen als je weet waar het vandaan komt, 

hoe mensen op dit idee kwamen en waarom het misschien  

zo gek nog niet is. Of juist wel. Over die achtergronden gaat 

dit programma. Soms eenvoudigweg over dat wat nieuw 

is, soms concluderend dat dit beter overnieuw gedaan zou 

kunnen worden.

OverNieuw is een initiatief van Rebecca van Wittene,  

Johan de Koning en CBK Zeeland. Zij schetsen het beeld op 

televisie, bij Omroep Zeeland, elke twee weken, te beginnen 

op 19 november. Het camerawerk is van Kevin Augustijn, 

Wouter Crusio verzorgt de editing en Martien Luteijn doet 

de grafische vormgeving van de serie. Via de teksten van Jan 

van Damme en de foto’s van Mechteld Jansen in de PZC is de 

serie ook te volgen in de krant. En daarnaast via de websites 

van CBK Zeeland, PZC, OZ en via de site www.overnieuw.tv.

De serie is tot stand gekomen dankzij financiële 

ondersteuning door het Stimuleringsfonds voor de 

Architectuur, Provincie Zeeland, CBK Zeeland en Omroep 

Zeeland. De onderwerpen zijn: sociale woningbouw, 

buitenplaatsen, wonen op het water, infrastructuur, 

boerderijen, duurzaam bouwen, bedrijventerreinen, 

religieuze gebouwen, zorgarchitectuur, landmarks.

Architectenspreekuur

In het kader van de Dag van de Architectuur zijn er dit  

jaar in de provincie Zeeland op drie plaatsen gratis 

architecten te consulteren.

Voor een ieder die advies nodig heeft op het gebied 

van architectuur, het werken met een architect, 

bouwen, aanbouwen, verbouwen, vergunningsvrij 

bouwen of vergunningaanvragen kan onder de noemer 

‘architectenspreekuur’ op een informele, laagdrempelige 

manier contacten leggen met Zeeuwse BNA architecten.  

Op zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in het  

stads kantoor van Goes en in de bibliotheek van Vlissingen.  

En op vrijdag 1 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur in het  

stadskantoor van Middelburg.
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Wij doen mee !
    OnderwijSproject
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(Kunst)
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Deze poster is 

gemaakt naar het 

idee van Kelly, Katja 

en Elize van de 

st.antoniusschool 

in axel en is een 

uitgave van cBk 

zeeland 
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OnderwijsDag van de Bouw

Voor de OnderwijsDag van de Bouw 

bezoeken basisschool leerlingen in het 

hele land lokale bouwprojecten.  

Dit jaar worden de activiteiten rond 

deze dag in Zeeland georganiseerd door 

Bouwend Zeeland, Technocentrum,  

Hoge school Zeeland, Bouwopleiding 

Zeeland en CBK Zeeland. 

Alle basisscholen die dit jaar in Zeeland 

een bouwproject bezoeken maken met 

behulp van kunstenaar Trinette Ledelay 

een poster en/of een film. De poster of 

film moet duidelijk maken wat er zo leuk 

is om in de bouw te werken voor jongens 

en meisjes. Alle posters en films worden 

tevens tentoongesteld via onze Hyves

pagina: http://krotofkans.hyves.nl 

Op woensdag 22 juni heeft een breed 

samengestelde jury uit alle ingezonden 

posters de beste uitgekozen. Deze 

poster zal volgend jaar worden ingezet 

om kinderen uit het basisonderwijs 

enthousiast te maken voor techniek, 

bouwen en ontwerpen. 

27
 m

ei
 /

 2
2

 j
u

n
i 

20
11



CBK Zld Jaarverslag { 3534 } CBK Zld Jaarverslag

Het contact met  

de leners verloopt  

via de kunstuitlenen 

In overleg met 

de bestuurlijk 

verantwoordelijken 

van de kunstuitlenen 

en CBK Zeeland 

zijn de taken en 

verantwoordelijk 

heden vastgesteld

de leidraad daarbij 

blijft het op 

toegankelijke wijze 

integreren van de 

beeldende kunsten 

en vormgeving in het 

dagelijkse leven

CBK Zeeland 

ondersteunt 

en begeleidt de 

kunstuitlenen in 

Goes, Terneuzen 

en Vlissingen 

met de centrale 

uitleenadministratie 

en de collectie 

dit doet CBK 

Zeeland op basis 

van meerjarige 

samenwerkings

overeenkomsten 

CBK Zeeland is 

dienstverlenend 

voor de drie 

zelfstandige 

kunstuitlenen 

en werkt op de 

achtergrond 

Hiervoor beschikt  

CBK Zeeland over  

een eigen uitleen

collectie die  

verdeeld is over  

de kunstuitlenen  

in Goes, Vlissingen  

en Terneuzen. 

CBK Zeeland 

participeert  

eveneens in de 

biblioservicebus 

Inventarisatie

Jaarlijks vindt een voorraadcontrole van de collectie 

plaats. Opnieuw blijken er werken te zijn waarvan  

de juiste informatie over locatie en aanwezigheid niet 

voorhanden is. Op 31 december 2011 zijn 28 kunstwerken 

vermist. Helaas zal een aantal van deze vermissingen 

niet terecht komen. De waarde die hiermee gemoeid is, 

is ieder jaar weer aanzienlijk en betekent een financieel 

risico voor de kunstuitlenen.

Kunstuitleencollectie online

Een groot gedeelte van de Zeeuwse kunstuitleencollectie 

hangt bij particulieren thuis en is zodoende niet 

zichtbaar. Het resterende deel is verdeeld over de drie 

particuliere uitlenen. Om een overzicht te krijgen van 

wat er aan diversiteit in de collectie aanwezig is, biedt 

de digitale catalogus uitkomst. De digitale catalogus 

maakt de totale collectie inzichtelijk en beter bereikbaar. 

Via deze catalogus kan de bezoeker zoeken op naam, 

techniek en prijs. De catalogus is via www.cbkzeeland.nl 

voor iedereen toegankelijk.

Collectie

Het doel van de kunstuitleencollectie is een zo breed en 

divers mogelijk beeld te geven van hedendaagse beeldende 

kunst in Nederland en hiermee een breed publiek kennis 

te laten maken. Hierbij hebben de drie kunstuitlenen 

in Zeeland wel een kleine onderlinge differentiatie in 

de collectie wat betreft techniek en genre. Aangezien er 

geen verwervingssubsidies meer zijn, wordt de collectie 

geactualiseerd door middel van de opbrengsten uit de 

verkoop van de huidige collectie. 

Van de totale collectie zijn 928 kunstwerken onderdeel  

van de bedrijfsexposities, die grotendeels rechtstreeks  

vanuit het atelier van Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. 

De overige 1380 kunstwerken zijn verdeeld over de  

drie vestigingen van de Zeeuwse kunstuitlenen.

Stand per 1-1-2011 2451

Nieuwe kunstwerken 280

Retour kunstenaar 211

Afgeschreven 133

Verkocht 79

Stand per 31-12-2011 2308
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 2011 2010 2009  2011 2010 2009

 (deeln) (deeln) (deeln) (abon) (abon) (abon)

Bevelanden 212 199  188 230 218  210

  Terneuzen 212 216  207 245 261  237

  Vlissingen 212 238  236 264 296  314

          Totaal 636 653  631 739 775  761

Deelnemers

Aa
nt

al
 d

ee
ln

em
er

s/
ab

on
ne

m
en

te
n

C
oö

rd
in

at
or

 K
ar

lij
n 

H
aa

rs
 v

an
 d

e 
Be

dr
ijf

se
xp

os
it

ie
s



CBK Zld Jaarverslag { 3736 } CBK Zld Jaarverslag

Toch lijkt de situatie te 

stabiliseren. Zorgcentrum 

De Molenhof in Zaamslag, 

prachtig vormgeven door 

architect Berith Keiser, is 

lid geworden en een aantal 

andere bedrijven informeren 

naar de mogelijkheden. Een 

aantal bedrijven breidt het 

abonnementenaantal uit 

om nieuwe bedrijfsruimtes 

te verlevendigen met 

kunstwerken. 

Bedrijfsexposities mag  

met trots zeggen dat zij,  

als winstgevende tak van  

CBK Zeeland, de crisis 

overleeft en met creativiteit 

naar nieuwe mogelijkheden 

zoekt. Zij mag zich bogen 

op een flink aantal trouwe 

klanten, die elk jaar met 

enthousiasme reageren op 

de nieuwe tentoonstelling 

in hun bedrijf. Wat blijkt 

is dat deze deelnemers 

waarde hechten aan het 

ondersteunen van de 

Zeeuwse kunstenaars en 

daarmee bijdragen aan de 

kwaliteit van hun directe 

werk- en leefomgeving. 

De klanten zijn zeer positief over de aanpak 

van Bedrijfsexposities om te werken met 

slechts een of meerdere ‘hoofdkunstenaars’ 

binnen een bedrijfsruimte. De tentoon

stellingen worden op deze manier een eenheid 

met de bedrijfsomgeving, ze kleuren en 

verbinden de verschillende ruimtes van een 

gebouw met elkaar. Door het grote aantal, 

vooral Zeeuwse kunstenaars dat rechtstreeks 

uit hun atelier werken wil leveren, is het 

geboden aanbod aan kunstwerken groot en 

gevarieerd. Bedrijfsexposities heeft weer 

met interessante nieuwe kunstenaars kunnen 

samenwerken zoals Tamara Dees, Erlend Steiner 

Lovisa, Marian Siereveld en Petra Rouwendal. 

De deelnemende bedrijven hebben een 

kunstcommissie of contactpersoon die met 

plezier uit het aanbod de meest passende  

keuze maken voor hun bedrijf. Nieuw is  

dat Bedrijfsexposities kunstwerken zoekt 

passend bij het thema of de wens van het 

bedrijf: schilderijen, foto’s en prints van  

de Zeeuwse waterwegen en scheepvaart  

voor Schelde Radar in Vlissingen; traditionele 

Zeeuwse landschappen voor de bewoners 

van Zorgcentrum De Molenhof in Zeeuws 

Vlaanderen of de theatrale interieurs van  

Veerse schilder Michiel Paalvast voor de  

chique vergaderzalen van De Provincie  

Zeeland op de Abdij van Middelburg. 

De bedrijfstentoonstellingen worden nu 

verdiept met informatiebladen over de 

Zeeuwse kunstenaars en hun werken,  

ter inzage voor medewerkers en bezoekers  

van de bedrijven. Zorgcentrum De Wieken  

in Zierikzee heeft bovendien titel en 

prijskaartjes bij alle kunstwerken, ter steun 

en promotie van de kunstenaars uit hun 

provincie. 

Naast de reguliere activiteiten 

verzorgt Bedrijfs exposities  

de wisselende tentoon

stellingen in het Gemeente

huis van Veere te Domburg, 

waar kunstenaars hun werk 

tonen in de prachtige hal. 

Ook is CBK Zeeland door 

Bedrijfsexposities vertegen

woordigd tijdens de tentoon

stelling ‘Een Zee van Kunst’  

in het kader van de UITmarkt  

in het Polderhuis in Middel

burg. De tentoon stelling heeft 

enkele duizende bezoekers 

getrokken in de drie week

einden van september.

Eind 2011 is Bedrijfs exposities 

zich voor het eerst gaan 

richten op de mogelijkheden 

van het uitbreiden van haar 

netwerk en de werving  

van nieuwe bedrijven.  

Het plan is de ideeën in 2012 

te concretiseren en door 

uitbreiding van het aantal 

bedrijven en abonnementen 

nieuwe mogelijkheden te 

creëren. Bedrijfsexposities 

gaat met enthousiasme, 

gedrevenheid en frisse wind 

de toekomst tegemoet! 

In 2011 is de uitloper 

van de economische 

crisis voor CBK 

Bedrijfsexposities  

nog voelbaar 

drie bedrijven uit 

de commerciële 

sector hebben hun 

abonnementen 

opgezegd 

 

een afdeling van 

Provincie Zeeland 

bezuinigt met  

tien procent op  

het aantal 

abonnementen
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‘Een wandeling, honderd jaar,  

een reconstructie’ 

Van Marinus van Dijke

Marinus van Dijke verdiept zich als beeldend 

kunstenaar sinds 1996 in één bepaalde duinvallei 

op Schouwen-Duiveland. Vanwege de voortdurende 

verandering die hij daar waarneemt raakte hij 

geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het gebied, 

zowel in verleden als toekomst. 

Geïnspireerd door een artikel van F. Bins (gepubliceerd 

in het tijdschrift Buiten in 1911) over een wandeling 

die hij in 1910 dwars door het duingebied van 

Schouwen-Duiveland maakte, heeft Marinus van Dijke 

deze honderd jaar later opnieuw gelopen. In dit deel 

van de Slibreeks gaat hij in op de beleving van  

de duinen aan de hand van de historische voettocht,  

de reconstructie daarvan in 2010 en de eeuw die daar 

tussen ligt. De resultaten zijn tevens te zien in  

de Kabinetten van de Vleeshal in Middelburg.

Zaterdag 22 oktober organiseert de redactie i.s.m.  

de SBKM een wandeling naar de duinen. Deze start 

om 13.30 uur bij de vuurtoren in Burgh-Haamstede. 

Aan de rand van de duinen vindt een voordracht plaats 

van Kester Freriks, auteur van het boek Verborgen 

Wildernis, gevolgd door de presentatie van een 

wandeling, honderd jaar, een reconstructie van Marinus 

van Dijke. Daarna is om 16.00 uur de opening van  

de tentoonstelling ‘een wandeling, honderd jaar,  

een reconstructie’ in De Kabinetten van De Vleeshal  

te Middelburg.

135 

‘Encyrcus’ 

Van Rob Maaskant

Op quasi wetenschappelijk wijze weeft 

Rob Maaskant in dit boekje een rode 

draad door zijn beeldende, muzikale en 

theatrale werk van de afgelopen 40 jaar. 

Met het overzicht van werktekeningen, 

grafiek, objecten en partituren is deze 

uitgave tevens een eerste verantwoording 

van zijn zoektocht naar de oorsprong 

van onze fantasie.

Rob Maaskant (1950) is beeldend 

kunstenaar, theatermaker, performer, 

instrumentenbouwer, regisseur 

en muzikant. In 1969 begon hij, 

tijdens zijn studie grafische kunsten 

in Gent, voor het eerst muziek en 

beeldende kunst te combineren in de 

experimentele popgroep Beautiful 

Idaho en het free-jazz trio Worda 

Biena. Hij was twaalf jaar muzikant 

in de blazers formatie Sint Juttemis 

en is sinds 1987 artistiek leider van 

de beeldend muziektheatergroep Het 

Bedrijf v/h waarmee hij, sinds de 

oprichting van de groep in 1973 als 

Het Flup & Ju Bedrijf, ruim 2500 

(locatie) voorstellingen, concerten en 

voorstellingen realiseerde in ruim  

15 landen.

Alle boekjes in  

de Slibreeks zijn 

bijzondere uitgaven:  

het is een eerste 

vertaling of een 

opvallend debuut,  

maar belangrijk is dat  

de teksten nog niet 

eerder in Nederland  

zijn gepubliceerd
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‘Wisseling van de wacht’ 

Van Peter van Lier en  

Machteld van Buren

Een bijzondere dichtbundel met dichter 

Peter van Lier en beeldend kunstenaar 

Machteld van Buren in de rol van  

wachter op een precaire plaats aan  

het water. In deze bundel lost beeldend 

werk van Van Buren telkens de teksten  

van Van Lier af. ‘Poëzie waarin tekst en 

beeld elkaar nodig hebben en wezenlijk 

met elkaar verbonden zijn, dat is waar  

we naar zochten,’ aldus de dichter.

Peter van Lier debuteerde met het 

filosofische essay Van absurdisme tot 

mystiek (1994). Daarna publiceerde  

hij vijf bundels met poëzie waarvan  

de laatste in 2010 verscheen onder  

de titel Hoor.

Van Machteld van Buren bevindt  

zich werk o.a. in de collecties van  

het Stedelijk Museum in Amsterdam,  

het Centraal Museum in Utrecht  

en het Fries Museum in Leeuwarden. 

Zij maakte tekeningen, schilderijen, 

installaties (www.machteldvanburen.nl)  

en, voor Wisseling van de wacht, ook 

collages. Voor dit werk lieten beide 

kunstenaars zich nadrukkelijk  

inspireren door Vlissingen. 

De redactie verheugt zich op 

versterking door het toetreden 

van Roos Custers en Marinus 

van Dijke. In 2011 presenteerde 

de redactie tussen maart en 

oktober zeer verschillende 

boekjes waarvoor veel aandacht 

was van zowel lokale als 

landelijke pers. De boekjes 

werden op bijzondere locaties 

gepresenteerd. Het boekje van 

Marinus van Dijke verscheen 

in het oorspronkelijke kleine 

formaat van de Slibreeks, 

waarmee de redactie tegemoet 

kwam aan de wens van vele 

abonnees. 

de Slibreeks is een serie 

kleine boekjes, die lezers met 

literaire belangstelling de 

kans wil geven om gemakkelijk 

en tegen een aantrekkelijke 

prijs kennis te maken met 

het werk van bekende en 

onbekende auteurs 
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Naast het stimuleren 

van de verbeelding 

zorgt kunst voor 

bredere opvattingen  

en inzichten

In de kunstuitlenen en 

bij de exposities van 

CBK Zeeland worden 

diverse educatieve 

projecten aangeboden 

waar naast 

inhoudelijke kennis 

ook aandacht wordt 

besteed aan praktische 

vaardigheden

De vraag van scholen is naast 

de cultuurmenu’s gericht 

op specifieke wensen van 

de docenten. De invulling 

van de wensen gebeurt in 

nauw overleg tussen de 

desbetreffende coördinator 

en de docent. Voor wat 

betreft de kunstuitlenen zijn 

in het coördinatorenoverleg 

afspraken gemaakt over de 

procedure en de tarieven. 

Naast deze afspraken over 

tarieven en aanbod blijven  

de apart georganiseerde 

tentoonstellingen leidraad 

voor de schoolbezoeken. 

CBK Zeeland ziet  
het als een 

belangrijke taak 
om kinderen op 

jonge leeftijd al 
vertrouwd te maken 

met hedendaagse 
beeldende kunst 

Voor alle tentoonstellingen op  

het gebied van beeldende kunst  

en vormgeving worden zaalbrieven 

gemaakt die naast de opzet van 

de tentoonstelling ook informatie 

geven over deelnemende kunstenaars 

en/of vormgevers. In 2011 zijn er 

uitzonderlijk veel scholen langs 

geweest om gebruik te maken van 

de aanwezige lesbrieven. Daarnaast 

hebben leraren de tentoonstellingen 

ingepast in de leerstof. Hierbij zijn in 

2011 drie tentoonstellingen bijzonder 

in de belangstelling, namelijk 

Zeeuwse Lichting, We Hangen en 

het Zomeratelier ‘In het licht van 

Mondriaan’.
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de commissie 

Kinderkunstweek, 

waar CBK Zeeland 

deel van uit maakt, 

neemt het initiatief 

tot het ontwikkelen 

en organiseren 

van een Zeeuwse 

Kinderkunstweek (KKW)

Naar analogie van  

de Kinderboekenweek 

gaat de commissie KKW 

na op welke wijze 

jaarlijks (periode eind 

maart) zo’n Zeeuwse 

Kinderkunstweek 

georganiseerd en 

ingevuld kan worden 

Officieel zijn we 

gestart in september 

2011. In januari van dat 

jaar zijn we echter 

al begonnen met 

de vorming van een 

commissie en met de 

opzet van dit project 

Het pilotproject  

moet afgerond zijn  

op 1 juli 2013

Doelstellingen meer algemeen:

dRemPelFuNCTIe OPHeFFeN

Het voor kinderen aantrekkelijk maken 

om galeries, musea, bibliotheken en 

andere expositieruimtes te bezoeken  

waar ze met beeldende kunst in  

aanraking komen.

BeKeNdHeId GeVeN AAN

Door bundeling van activiteiten in 

een duidelijk afgebakende periode van 

tien dagen (Kinder kunstweek) jaarlijks 

aandacht van kinderen, leerkrachten en 

ouders het belang van beeldende kunst  

in de schijnwerpers plaatsen. 

Meer concreet:

Door een voor kinderen aantrekkelijke 

aanbieding worden kinderen in de leeftijd 

van vier tot twaalf jaar gestimuleerd 

om kennis te maken met verschillende 

beeldende kunstvormen op plaatsen 

waar die geëxposeerd worden. Ze 

passeren letterlijk de drempel van deze 

expositieruimtes (‘drempelfunctie’). 

Ze ontdekken en ervaren dat er speciale 

locaties zijn zoals musea, galeries en 

schildersateliers waar eigentijdse kunst 

wordt tentoongesteld. 

Voor 2012 is de eerste Kinderkunstweek gepland van  

22 maart t/m 1 april. Daarbij gaat het om een structurele 

samenwerking van zo veel mogelijk Zeeuwse instanties, 

galeries, beeldende kunstenaars en ieder die bij de invulling 

van zo’n KKW een relevante bijdrage kan leveren. Belangrijk 

is dat ieder zich verbindt aan dit project en ook daadwerkelijk 

een bijdrage levert. Belangrijk is dat in de Kinderkunstweek 

het belang van kunsteducatie voor basisschoolkinderen wordt 

benadrukt. Jaarlijks krijgt de kunsteducatie zo een extra 

impuls door bestaande programma’s en activiteiten samen  

te brengen en te versterken met een Ideeënboek. 

De producten

(1) het Ideeënboek voor leerkrachten met 

een algemeen en een themadeel, (2) een 

Kinderkunstbon die uit vier aparte delen 

bestaat en (3) een aantal kunstwerken, 

speciaal ontworpen voor de Zeeuwse 

Kinderkunstweek (gesigneerd door de 

kunstenaar) die kinderen tegen een zeer 

gering bedrag kunnen kopen. Voorwaarde is 

dat ze een viertal opdrachten uitvoeren waarin 

ze kunstwerken moeten bekijken in en om de 

school en ook zelf aan de slag/op pad moeten. 

Pas als ze vier opdrachten hebben uitgevoerd 

en d.m.v. hun afgestempelde bonnen dat 

kunnen laten zien krijgen ze de kans een 

kunstwerk te kopen. Daardoor kunnen 

kinderen al op zeer jonge leeftijd al hun eerste 

kunstwerk kopen! Met kunst verzamelen kun 

je volgens ons niet jong genoeg beginnen. 

Bijzonder is dat een van de bekendste Zeeuwse 

kunstenaars, ook internationaal bekend, 

Marinus Boezem, enthousiast reageerde toen 

we hem vroegen of hij aan ons project wilde 

meewerken.
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de aankondigingen 

en uitnodigingen van 

alle activiteiten van 

CBK Zeeland worden 

nog steeds per post 

verzonden

de tendens is echter 

dat de berichtgeving 

steeds meer digitaal 

gebeurt. Wij vinden 

het echter belangrijk 

dat ook diegene die 

minder gebruik maken 

van de digitale media 

op de hoogte  

gebracht worden

daarnaast is  

de vormgeving van 

de publicaties en 

uitnodigingen een 

opdracht die  

wij verstrekken  

aan vormgevers  

uit Zeeland,  

waarmee ook dit 

gestimuleerd wordt 

Het relatiebestand  

van CBK Zeeland  

is inmiddels gegroeid  

tot 4503 adressen

www.kunstinzeeland.nl 

De website toont de agenda 

van tentoonstellingen 

in Zeeland. Deze wordt 

bijgehouden door alle 

betrokken galerieën en 

tentoonstellingsruimten. 

Door deze samenwerking 

is het mogelijk om een 

actueel aanbod aan 

tentoonstellingen zichtbaar 

te maken. Gedurende het 

jaar is een toenemend aantal 

bezoekers van de site waar 

te nemen. Daarnaast blijft 

het aantal deelnemende 

tentoonstellinglocaties 

toenemen.

Op www.kunstinzeeland.nl 

is tevens een rubriek ‘Kunst 

buiten’ opgenomen. Hier 

is een begin gemaakt met 

de inventarisatie van Kunst 

in de Openbare Ruimte in 

Zeeland. De gemeente Sluis 

is als eerste begonnen haar 

kunst in de openbare ruimte 

toegankelijk en zichtbaar te 

maken via deze site. Naast 

hetgeen zichtbaar is op 

de site, zijn de gegevens 

in de database vele malen 

uitgebreider en zodoende 

ook geschikt als instrument 

bij het beheer en onderhoud 

van deze collecties of voor 

het uitzetten van routes voor 

de recreanten in de regio. 

Alle activiteiten van 

CBK Zeeland zijn met 

persberichten, affiches  

en uitnodigingen begeleid. 

Het resultaat is dat in de 

regionale media bij iedere 

activiteit recensies zijn 

verschenen. 

www.cbkzeeland.nl

Met de website is de database 

van Zeeuwse kunstenaars en 

vormgevers voor iedereen 

toegankelijk. De pagina’s 

van ‘zoek kunstenaar’, 

‘de digitale collectie’ en 

‘lopende projecten’ worden 

het meeste bezocht. Het 

aantal unieke bezoekers is 

ruim 30.000.

Naast de cbk site zijn er 

een tweetal blogs gericht 

op specifieke projecten die 

op kernachtige wijze de 

nieuwste ontwikkelingen 

rondom het project laten 

zien. Dit zijn:  

www.krotofkans.nl en  

www.overnieuw.tv.  

Beide bieden ruim de moge

lijkheid voor de bezoekers 

om direct te reageren op de 

inhoud. De inzet van twitter 

en facebook is hieraan 

gekoppeld.w
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De organisatie 

Kathrin Ginsberg Directeur/bestuurder 

Petra de Braal Bureau- & coördinator architectuur 

Thom Schaar Coördinator beeldende kunst & vormgeving 

Annie de Nooijervan Belzen Financiële administratie 

Karlijn Haars Coördinator bedrijfsexposities 

Johanna EikenhoutSalamony Administratief medewerker 

Thecla Gjeltema Medewerker fotografie 

Redactiecommissie  

SLIBreeks 

Wim Hofman

F. van Dixhoorn

Marc van der Graaff

Simon Blaas 

Roos Custers

Marinus van Dijke

Beoordelingscommissie  

beeldende kunstenaars/idoc

Hans Bommelje (tot februari)

Tamara Dees (vanaf september) 

Jan de Heer   

Lonneke Pastoor

Stichting Centrum 

voor Beeldende 

Kunsten, Vormgeving 

en Architectuur 

Zeeland gevestigd  

te middelburg

    BATeN

subsidies Provincie Zeeland (diversen) 

subsidie Gemeente Middelburg  

bijdrage BNA/architectuur 

bijdrage architectuur overig  

bijdrage stimuleringsfonds Architectuur  

inkomsten slibreeks  

verkoop kunstwerken 

diensten en collectie bijdragen kunstuitleen 

opbrengst bedrijfsexposities  

overige opbrengsten 

   

    lASTeN

projecten beeldende kunst  

projecten vormgeving  

projecten architectuur  

publieksactiviteiten   

kosten slibreeks  

kosten bedrijfsexposities   

aankoop kunstwerken   

diensten en collectie uitgaven kunstuitleen  

personeelskosten  

afschrijvingen  

huisvestingskosten   

inventariskosten  

bestuur en organisatie  

promotie en publiciteit  

algemene kosten  

som der fin.baten en lasten  
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Raad van Toezicht     

In 2011 is de Raad van Toezicht 

viermaal in vergadering 

bijeen gekomen. De leden 

van de Raad van Toezicht van 

CBK Zeeland zijn de volgende 

personen:

Jan te Veldhuis Voorzitter

Cees Beindorff

Paul Favier   

Ria Geluk

Henk Hoogstrate

Elsje van Ree
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Ontwerp

Grafische Kamer, Veerle Vreeke

www.grafischekamer.nl

Tekst & beeld

CBK Zeeland

Oplage

300 stuks

Drukwerk

Optima Grafische 

Communicatie, Rotterdam

Copyright

Niets uit deze uitgave mag 

worden vermenigvuldigd 

zonder toestemming van  

de auteursrechthebbenden.

veerle vreeke

(middelburg, 1981)

Opleiding aan  

Design Academy 

Eindhoven (Zeeuwse 

Lichting 05) & Academie 

van Bouwkunst 

Rotterdam

Jaarverslag 
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