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RUIMTE is een winkelgalerie bedoeld voor verrassende, verschillende en  
veelzijdige kunst en handgemaakte producten. RUIMTE is speels, zonder poespas en  
toegankelijk. Struin door Ruimte op zoek naar iets bijzonders en verwonder je ….. 
over de kracht van creativiteit!      

 

Oktober - maand van verkleuring 
Ontdek hoe kleur RUIMTE en haar omgeving in zijn greep heeft dit zonnige najaar. 

 
 

Nieuw van MJOOR: dubbeldekkers 
 
Op zoek naar mapjes en etuis voor geld, autopapieren, 
kortingspassen, visitekaartjes, hoofdpijnpilletjes, je 
reservesleutel, kassabonnen, afsprakenkaartjes van de 
tandarts, creditcards, briefjes van je lief of je 
(klein)kinderen, abonnementen en wat al niet meer? 
 
Zoek niet verder, MJOOR heeft ze! In twee maten, A6 
(dat is een A4 in 4-en) en iets kleiner, beide met 2 
grote vakken en 1 klein tussenvak. Gemaakt van 
oersterk vrachtwagenzeil in flitsende kleuren.  
Daar word je blij van! 
 

 ‘Roosjes’ Sieraden   - Annemarie Bos  
 
Annemarie maakt sieraden en heeft 
een nieuwe lijn ontwikkelt.  
De roosjes zijn gemaakt van 
fijngestampte koraal. 
Er zijn ook kettinkjes met edelstenen 
zoals, turkoois, jade, malachiet, en 
lapis. 

 
www.annemariebos.nl 

Keramiek ‘kleur in de kamer’ - Inge Burgerhoudt 
                        

Inge presenteert twee nieuwe 
keramiek series. Eén bestaat uit 
gedraaide schalen van 
roodbakkende klei; afgewerkt met 
blauw en aqua glazuren. De tweede 
bestaat uit handgevormde 
schaaltjes met kantafdrukken. Inge 
heeft een heel eigen manier van 
decoreren door negatieve ruimtes 
in te kleuren. Zo laat ze de 
oorspronkelijke kleikleur naar voren 
komen.                                                w
ww.kleurindekamer.nl 

 

http://www.ruimtegouda.nl/
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U I T G E L I C H T 

 WENSDOEK -   Désirée Bliek   &   Saskia Visser  
 

 Kunstenaars Désirée Bliek en Saskia Visser maken samen wensdoeken. 
“Het idee is ontstaan toen ik gevraagd werd om voor de Internationale 
Vrouwendag 2014 in Amersfoort, een kunstwerk te maken”, zo verteld 
Désirée. 
“Arteganza , die deze dag organiseerde, vroeg een kunstwerk te 
bedenken om de wensen van de bezoekers in te verzamelen.  
Deze zouden dan op originele wijze overhandigd worden aan de 
wethouder van kunst en cultuur”. 
“Deze vraag hebben we samen verder uitgewerkt en vormgegeven”. Op 
de foto zie je een detail van het wensdoek, zoals dat nu in het stadhuis 
van Amersfoort hangt.    
Het basismateriaal van een Wensdoek is wolvilt. Het kan in iedere maat 
en kleur ontworpen en gemaakt worden. Ook dierbare items  kunnen 
er onderdeel van uitmaken.   
 
Inmiddels is er weer een nieuwe opdracht. “Het volgende wensdoek 
wordt gemaakt voor het hoofdkantoor van het PCBO Amersfoort 
(hoofdbestuur van 13 basisscholen). “Wij gaan dit doek maken samen 
met 13 kinderen, van elke school één. Het wensdoek wordt 
opgehangen in de bestuurskamer en is een prachtige wanddecoratie! “. 
Erin komen de wensen van de kinderen, van waaruit het bestuur een 
keuze maakt welke wens of wensen in vervulling kunnen gaan. “ Wij 

zijn heel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat lopen en welke wensen vervuld kunnen worden! Dat weten we volgend jaar, 
want nu zijn we nog bezig met de organisatie van deze opdracht”.  
 
Je kunt een wensdoek dus voor allerlei doeleinden inzetten. Je kunt wensen meegegeven bij een geboorte, een huwelijk, 
overlijden of een jubileum. Ook wordt het gebruikt voor het verzamelen van ideeën voor organisaties en bedrijven of bij 
een brainstormsessie.  
Spreekt het je aan en wil je graag meer weten over de  wensdoeken? Bel gerust!  
Saskia Visser  06 24111124  beeldend kunstenaar  
Désirée Bliek  06 22573372 beeldend kunstenaar 
 

 
De kralen sieraden van Wilma Ermers-Devree  

Schilderijen van Rosita de Vree  
foto series van Casper Cammeraat 

nog één maand in RUIMTE te zien en te koop 
         
Wilma Ermers-Devree Kralen Sieraden  

 
Kralen, kraaltjes, in alle kleuren, maten en soorten. 
Wilma heeft er altijd "wat mee gehad". Overal waar ze komt, kijkt ze uit 
naar kralenwinkeltjes. Veel kraaltjes heeft ze meegebracht van vakanties 
en reisjes, bijvoorbeeld uit Istanbul en Hongkong. 
Sinds een jaar of 25 "doet" ze er ook wat mee in de vorm van 
halssieraden, vooral met de zogenaamde rocaillekraaltjes. De 
mogelijkheden blijken oneindig.  
 
De laatste jaren maakt Wilma ook strakkere/eenvoudiger ogende 
sieraden. Zij gebruikt o.a. gelakt koperdraad, vaak gecombineerd met 
kraaltjes......... 

 
Wilma heeft in de 1971 een nijverheidsopleiding afgerond aan de stadsacademie voor toegepaste kunsten te Maastricht. 
Meer sieraden zijn te bekijken op www.krawal.exto.nl  
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 Rosita de Vree                                   Schilderijen 
 geboren in 1953 in Heerlen  

Rosita schildert en 
maakt sculpturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In RUIMTE  exposeert  Rosita haar schilderijen en kunstkaarten. Haar abstracte schilderijen komen meestal tot 
stand uit haar passie voor moderne dans. Vooral de boodschap van de choreograaf inspireert haar.  
Verder is zij geraakt door het strakke lijnenspel van moderne architectuur, het minimalisme, de kunst van het 
weglaten; maar ook steeds meer door de natuur. Ze geeft daar een geheel eigen fantasie aan. “Ik heb het 
beeldhouwen bij een kunstenares in Geleen, bij de academie Genk en tijdens workshops geleerd. Het schilderen 
leerde ik ook via diverse worskshops”. Rosita gebruikt in haar werk verschillende materialen, zoals acryl, gesso, 
stof, papier en zand. 
www.rositadevree.nl 

Casper Cammeraat Between Black and White" 
 
 
‘In Ruimte laat ik een selectie zien van de serie: "Between Black and 
White". Deze serie is vormgegeven in grijstinten zoals te zien bij het 
maken van opnamen bij infrarood licht”. 
De opnamen zijn o.a. gemaakt in de Goudse Heemtuin, het Haagse Bos 
en de Japanse tuin in park Clingendaal. Een fotoboek onder dezelfde 
titel is ook in twee formaten te koop. 
 
Ook zijn er de eerste foto's te zien van een nieuwe serie over Gouda en 
omgeving.  
Deze zijn afgedrukt op Dibond met een oppervlaktelaag van geborsteld 
aluminium, waardoor een bijzondere lichtwerking ontstaat. 
 
"Ik fotografeer landschappen, mensen, structuren, abstracties, die ik 
mooi, spannend en/of ontroerend vind. Die beelden wil ik bewaren en 
aan anderen laten zien: omdat ze helpen herinneren aan het prachtige 
mirakel (mede)mens op aarde te zijn... en tegelijkertijd de nietigheid 
daarvan te realiseren te midden van grotere krachten. Niet als 
zendeling, maar als getuige." 
 
www.caspercammeraat.nl 
 

 
  
Interesse om te exposeren?   

Vraag naar de mogelijkheden en mail naar ruimtegouda@gmail.com                           

RUIMTE een dynamische plek voor kunstenaars en cultuurgenieters.  

Saskia Visser  viltkunst / coach  www.arbeau.nl      Désirée Bliek  beelden en schilderijen  www.atelier59.eu 
Annemarie Bos  zilversmid en bijzondere sieraden  www.annemariebos.nl     Karline Blankwaardt  tassen en portretten www.viltleer.nl 
Barbera Barnard  keramiek     Inge Burgerhoudt  schilderijen /collages www.kleurindekamer.nl     Marjorie van der Kruijs  tassen www.mjoor.nl 
Irene van der Wolf  kleding van vilt / vilt opleidingen gestalt therapie  www.kunstwolf.nl    Tineke van der Does   keramiek en 
mensbeelden www.tinekevanderdoes.nl   Suzanne Compaan  beeldendekunst  www.suzannecompaan.nl 
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