
Het zou vreemd zijn als een kunstmanifestatie waarbij 
de omgeving wezenlijk deel uitmaakt van de vorm en 
inhoud, geen gebruik zou maken van een landschaps-
verandering zoals die nu plaatsvindt bij Camperduin. 
Dat heeft de Stichting Schoorlse Kunsten dus wel 
gedaan. 
Het toeval wilde dat we onze SchoK biënnale wilden 
verplaatsen van de even naar de oneven jaren, te 
beginnen met 2015, en toen viel het allemaal samen: 
Het verschuiven van de kustlijn en het verschuiven in 
de jaren en dan ook nog de 15de SchoK in 2015, dat 
riep om een thema: ‘De Verschuiving’. Maar wel op één 
locatie; daar waar die verschuiving heeft plaatsgevon-
den. Bij de kust van Camperduin dus, en daarom ook 
kleinschaliger dan anders.

De dijk is vrijwel onder het zand verdwenen en er is 
zo’n 300 meter strand en duinen bijigekomen. Op dat 
nieuwe land strijken 50 professionele kunstenaars neer 
met installaties, objecten, voorstellingen, muziek etc. 
met ca. 20 projecten die zullen uitdagen, verwonderen, 
plezieren of ontroeren.

Ik wens iedereen die het strand van Camperduin 
bezoekt weer een mooie ervaring met deze tussen-
SchoK.

Jaap Borgers
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Honds - Raising Sand
Nieuw, vervreemdend
Karin van Bodegom onderzoekt in de film ‘Honds’ uit de 
serie Urban Landscapes, onder meer de effecten van de 
herdefiniëring van de Hondsbossche Zeewering. 
Herdefiniëring van het landschap is een actueel thema. 
Natuur wordt gecultiveerd, wegen worden bijgebouwd. 
Oude waarden verdwijnen en een nieuw, vervreemdend 
beeld ontstaat.

Order to the Chaos
Licht- & Geluidsbeeld
De samenwerking tussen Annelies Horden en Gerda 
Schimmel ontstond in 2010, dankzij SchoK, eigenlijk 
per ongeluk. Voor SchoK 2015 nodigden ze Bastiaan 
Buissink uit een muziekstuk te componeren, om uitge-
voerd te worden met een lichtbeeld dat zij vormgaven 
met behulp van Sebastiaan Bolten. Voor dit project laat 
Buissink zich niet alleen inspireren door Camperduin 
maar ook door de andere kunstenaars, zodat er een 
gemeenschappelijke compositie ontstaat. 
Sponsors: Decora City Cheques en Channel 2 Obdam.

Verdronken Vlinders
Vrolijk theaterspektakel 
Ari Peterse en Susan van Hulst en hun theatergroep 
TiNaNiNaNi brengen samen met The Theatre Company uit 
Kenya een vrolijk theaterspektakel op het nieuwe strand 
naast de lagune bij Camperduin. Het stuk wordt uitge-
voerd door jonge theater- en danstalenten uit de regio met 
de spelers van The Theatrecompany, muzikanten en oude-
re acteurs. De makers gaan uit van drie thema’s: migratie, 
inwijdingsrituelen en vooroordelen. 
Titel, teksten en bewegingsscènes zijn geïnspireerd op, of 
verwijzen naar, klassieke theaterteksten, populaire liedjes 
en geliefde choreografen. 
Figuren van Nescio en Heijermans vermengen zich met 
Keniase verhalen over zeemeerminnen die dansen op 
het strand om de vissers te lokken. Samuel Beckett’s 
theaterstukken spelen zich af op het strand, Zo ook de 
inwijdingsrituelen waarbij koemelk vermengd wordt met 
koeienstront. Een duinkabouter verwijst wellicht naar de 
kabouter die Johnnie van Doorn ooit speelde in de TV 
serie ‘Herenleed’, maar komt uit Kenia. Zijn bewegingen 
zijn deels geleend van de Samburu krijgsdansen. De voor-
stelling zal elke dag van SchoK 2015 te zien zijn.

Steigers
In een raamkozijn op zee

Fotograaf Joris Komen onderzocht de overgang tussen 
land en water door in te zoomen op de aloude houten 
steiger aan de rand van een willekeurig Hollands meer. 
Waar komt de drang vandaan om plaats te nemen drie 
meter het water op, in plaats van aan de waterkant in 
het gras? We reiken verder. De overgang tussen land en 
water staat onder druk.
Als onderdeel van poëzie- en fotoproject De Verschuiving 
plaatst Komen foto’s van steigers in een raamkozijn op 
zee. Bij eb te bewonderen, bij vloed pakt het water de 
gewonnen ruimte weer terug. 

 

Vergaderen aan zee 
  www.strandhotel-camperduin.nl 

Speciaal voor Kunstenaars
Poster op A1 formaat in F/C  7,95

250 visitekaarten enkelzijdig F/C 12,50
bij inlevering van deze bon 

geldig tot 30 juni 2012

Schoorlse Kunsten 
Aanbieding

PostMasters Alkmaar | Europaboulevard 20 | 072 5611 639
alkmaar01@postmasters.nl

Heereweg 143 - Schoorl
 Tel.: 072 - 5091452
www.schilderlouter.nl

Heereweg 135 - Schoorl
 Tel.: 072 - 5091230

www.decohomelouter.nl

Schilder- en behangwerk

alle Soorten beglazingen o.a. 

iSolerend en gefigureerd 

gehard voor uw veiligheid  

gelaagd tegen inbraak

Speciaalzaak in verf, glaS, behang, 

gordijnen, raamdecoratie,  

vinYl/pvc en vloerbedekking

advieS van menSen uit het vak

Heereweg 143, 1871 EE Schoorl, Tel.: 072 - 509 14 52

Geschiedenis van de 
Hondsbossche Zeewering
Eens per 10.000 jaar...

In de Middeleeuwen bestond de kust bij Petten uit een 
duinreep die een kilometer westelijker lag dan de huidige 
kust. In 1421 veroorzaakte de Sint Elisabethsvloed een 
doorbraak, die een groot deel van de duinreep wegsloeg. 
De duinen werden hersteld, maar de zee bleef de duinen 
afkalven wat men compenseerde door zandsuppletie aan 
landzijde. Deze flexibele kustverdediging, waarbij de duin-
reep in de loop der jaren oostwaarts schoof, betekende 
dat land werd prijsgegeven aan de zee. 
In de zestiende eeuw riep men het opschuiven van de 
duinreep een halt toe door de aanleg van beschoeiing en 
strandhoofden (strekdammen die haaks op de kustlijn in 
zee steken). Deze versterkingen konden bij de zeer zware 
stormvloed van 1570 (Allerheiligenvloed) een doorbraak 
niet voorkomen. 
Toen in de zeventiende eeuw de paalwerken en hoofden 
in verval raakten greep men weer terug op flexibele kust-
verdediging, waarbij de duinreep oostwaarts schoof. In 
1880 werd de kwetsbare zanddijk, die sinds eind acht-
tiende eeuw op de huidige plaats lag, belangrijk versterkt. 
De helmgrasbegroeiing op de glooiing aan zeezijde werd 
vervangen door een dek van basaltblokken. Deze zeedijk 
bleek eindelijk bestand tegen zware stormen. In 1981 
werd de dijk op deltahoogte gebracht: 11,5 meter boven 
NAP.
De Hondsbossche- en Pettemer Zeewering werd in 2004 
aangewezen als een van de acht ‘zwakke schakels’ van 
de Nederlandse kust. Op grond van nieuwe gegevens over 
de zeespiegelstijging en de kracht van de golfslag bleek 
de faalkans van de dijk groter dan de normfrequentie van 
eens per 10.000 jaar. Als voorlopige oplossing werd het 
buitentalud van de Hondsbossche Zeewering verruwd met 
een blokkenpatroon van beton. De langetermijnoplossing 
die in 2012 werd gekozen bestaat uit het opspuiten van 
35 miljoen kubieke meter zand voor de kust. 
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Verloskundig Echocentrum Alkmaar is een echo-
centrum waar onderzoek wordt gedaan op ver-
wijzing van een verloskundige of huisarts of op 
uw eigen verzoek (in het laatste geval ook wel 

pretecho genoemd).

Zie voor uitgebreide informatie onze website

www.verloskundigechocentrum.nl

Nieuwe kunst galerie in Schoorl...!

Tijdens “SCHOK”:
imponerende wachterfiguren
in beton, keramiek, brons en staal.

En verder:
Schilderijen,beelden voor binnen en buiten
en Raku gestookt keramiek van diverse
beeldend kunstenaars.

‘Villa Galleria’
Duinweg 7 - 9 (naast Hotel Merlet)
1871 AC Schoorl
Tel. 072 - 5817477

 Nieuwe kunst galerie in Schoorl........!

  Tijdens "SCHOK" :

        imponerende wachterfiguren 
         in beton, keramiek, brons en staal.
  en verder: 
         Schilderijen,beelden voor binnen en buiten 
         en Raku gestookt keramiek van diverse 
         beeldend kunstenaars

  Bij   "Villa Galleria" 

           Duinweg 7 - 9 (naast Hotel Merlet)
          1871 AC Schoorl
           tel.072 - 5817477

‘Natuurwinkel
voor al uw

Hofplein 3
1811 LE Alkmaar
Tel. 072 - 51 11 963
www.natuurwinkel.nl

openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag 08.30 - 19.00 uur
zaterdag 08.00 - 17.00 uur

boodschappen’biologische

Van strak 
en modern 

tot wild 
en woest.

MENEER VERMEER TUINEN
T. 0226 39 39 20  info@meneervermeertuinen.nl

Inspirerend verblijf in Maxima Hotels Jan van Scorel
In het Noord-Hollandse Duinreservaat ligt 
Maxima Hotels Jan van Scorel, tot eind vorig jaar 
Golden Tulip Hotel Jan van Scorel, dat twee keer 
is uitgeroepen tot beste Golden Tulip van het 
jaar. “ we waren er klaar voor als team om een 
nieuwe koers te varen als zelfstandig hotel” zegt 
de eigenaar Sjoerd Jonker vol trots.. 

Inspirerende omgeving
De prachtige omgeving biedt tal van moge-
lijkheden voor inspirerende activiteiten; 
duinwandeling, mountainbikeparcours, GPS 
tochten, duin golfen, Schoorls klootschieten 
enzovoort.   

Jan van Scorel
Het beroemde hotel, vernoemd naar de in 1495 
te Schoorl geboren kunstenaar Jan van Scorel, is 
veelzijdig in vele opzichten. Het hotel heeft 86 
hotelkamers, waarvan de Executive kamers een 
lust zijn voor het oog. Het restaurant “De Kanunnik” 
serveert tongstrelende gerechten, en de gezellige 
bar “De Trappist” een lekker drankje. Bij mooi 
weer is het heerlijk vertoeven op het terras met 
buitenbar Il Palazzo!

Vergaderen aan de kust
De 9 multifunctionele zalen bieden capaciteit 
voor zowel kleine vergaderingen als grote 
evenementen. Unieke locatie is Villa ‘An Duin een 
privé vergadervilla aan de rand van de Schoorlse 
Duinen. Daarnaast heeft het hotel nog een 3-tal 
boardrooms en diverse vergaderhuisjes in het 
nabijgelegen park Scorleduyn.

SchoK Arrangement
Laat u verder inspireren door dit unieke arrange-
ment te boeken, speciaal voor u als lezer en 
bezoeker van de Schoorlse Kunsten samengesteld;

Bij aankomst kunstroute Schoorlse Kunsten
Consumptiekaart koffie/thee met appelgebak 
2 x overnachting op een comfortabele hotelkamer
2 x uitgebreid ontbijtbuffet in ons restaurant 
‘De Kanunnik’
1 x culinair 3-gangen kunstdiner
Attentie bij vertrek (Jan van Scorel boekje)
€ 139.00 p.p.
Alleen boekbaar op 3 t/m 6 juni 2010.

Bel voor informatie of reservering : 072-5096000. 
Of mail naar reserveringen@hoteljanvanscorel.nl 
Neem een kijkje op onze vernieuwde website 
www.hoteljanvanscorel.nl

Tijdens de Schoorlse Kunsten kunt u tegen 

inlevering van deze bon voor € 4,95 een drankje met 

een kunsthapje bestellen in ons restaurant/ terras. 

RESTAURANT HET “HOF VAN SCHOORL” 
Een populaire pleisterplaats voor een lunch of een diner. 

Raadpleeg eens onze site: www.hofvanschoorl.nl
Reserveren is aan te bevelen, vooral in het weekeinde.

Wij hebben ook een gezellige en verwarmbare rookruimte.
Rijksweg 12 te Schoorldam, tel. 072 509 1287.

Heereweg 13, Schoorl

Biologische slagerij Wim Meeusen

Heereweg 5 Schoorl 072 5094582
www.degroeneweg.nl

 Bouwbedrijf Ted Groot BV 

 
 

 

Heeft u een Bouwkavel ? 
Dan kunnen wij u droomhuis of villa realiseren. 

U kunt kiezen uit diverse basiswoningen of met goed  

advies uw eigen woning samenstellen. 

 
Bel ons vrijblijvend voor al uw bouwwerkzaamheden betreffende   

Nieuwbouw—dakopbouw—verbouw –onderhoud en renovatie.  

Dan bent u verzekerd van vakmanschap en kwaliteit. 

 

Telefoon 072-5717408 

E-mail: info@tedgroot.nl,  www.tedgroot.nl 

 

 

Bouwen met kwaliteit en garantie 

Wij zijn lid van Bouwend Nederland, 

Bouwgarant en woningborg 

 The Ar t  of  Law

Comeniusstraat 10a (Postbus 75, 1800 AB) Alkmaar,  T 072-5127117, F 072-5126957, info@knuwer.nl, www.knuwer.nl

Kunst 
met Kleur

Dinsdag t/m zaterdag
open vanaf 8.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Heereweg 257 - Groet
Tel. 072-5091405
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Achterblijvers 

Met bezwaard gemoed
Marianne Duif presenteert ‘Achterblijvers’, een groeps-
portret. Waar mensen de zee op gaan, zijn altijd achter-
blijvers. Vissers van Urk of bootvluchtelingen vanuit Libië 
laten anonieme lieden achter, die in meer of mindere 
mate met bezwaard gemoed in gedachten bij hun gelief-
den zijn.

Territory 

Van ons
Tom Hughes bedacht voor SchoK 2015 een project met 
twee kanten; een serieuze en een speelse. De serieuze 
kant heeft te maken met onze verantwoordelijkheid als 
bewoners van de planeet. De speelse kant krijgt vorm 
door het planten van vlaggen tijdens een processie met 
muzikale begeleiding. Er is immers nieuw land ontdekt 
bij Camperduin, maar van wie is dat nieuwe land? Tom 
Hughes zegt: “Let us lay our claim!” Hij stelt voor dat het 
land wordt toegeëigend door een alomvattend ‘us’, waar 
‘you’ dan weer een belangrijk onderdeel bent. Het Lilivisje

Op weg naar Sterrenbaai 
en Luisterschelp
Carla Bos brengt een concertvertelling met harpmuziek 
over het Lilivisje, dat woont in de baai tussen de twee 
pieren bij het smalle strand van Camperduin. Ze zwemt 
graag in zee maar ontdekt dat haar thuishaven wordt 
bedreigd door werkzaamheden. De scheidslijn tussen 
land en water verschuift en verandert.
Door het meisje Fenna komt het Lilivisje in de rivier 
terecht, te midden van een school vissen, op weg naar 
de Sterrenbaai en de Luisterschelp. Een oude legende 
zegt dat wie de Luisterschelp vindt een wens mag doen.

Toen Elly Stolwijk in Nepal was, zag zij in gedachte 
soms de Hondsbossche Zeewering. In Nepal, in die 
verticale wereld, wist zij zich omringd door bergen 
hoger dan 8000 meter. Tegelijkertijd doemde de hori-
zontale wereld van de dijk op. Plat, die 5500 meter 
lange horizontale lijn. Als die verticale (spirituele) en die 
horizontale (aardse) lijnen, elkaar kruisen dan kom je uit 
bij een gedichtenreeks over de tegenstelling tussen die 
werelden, en het tot stand brengen van een verbinding 
tussen die twee.
De muzikanten van The Island Quartet reageren met 
bestaande thema’s en improvisatie op de cyclus die 
Elly voorleest. Het quartet bestaat uit de oudgedienden 
Frank Stolwijk en Michel Duijves en de jonkies Nikolai 
Duijves en Lars van der Weiden.
Na de aardbevingen dit voorjaar in Nepal staan de 
gedichten vanzelfsprekend in een ander licht.

Tussen Camperduin en 
Kathmandu
Horizon, taal en vertikaal

Creatie versus Destructie
Publiek schiet muziekstuk
Tijdens de eerste dag van SchoK mag het publiek gaten 
schieten in een groot vel papier, waarop notenbalken 
staan. Op de laatste dag wordt het ontstane muziekstuk 
ten gehore gebracht door Mark Boesveld.
Met dit project willen Albert van Loon en Bea Peter 
onderzoeken hoe menselijk ingrijpen onbedoeld kan uit-
pakken. Zal de stilte veranderen in een prachtige creatie 
of wordt het pure destructie?

Zee, zand, wind, water
Elementen in de hoofdrol
Kunstenaar Zindzi Wijminga is helemaal thuis in de ele-
menten waaruit verschuivingen bestaan. Als een ‘Chro-
nos’ en ‘Kairos’ benadering van de tijd u vreemd is of 
wanneer u wilt weten wat uw hersenhelften met Apollo 
of Dionysos te maken hebben, dan moet u dit week-
end toch even in de tent van Zindzi gaan kijken. Het 
kan zijn dat die zich verplaatst over het strand maar 
dat heeft alles te maken met verschuivingen.

Dijktoerisme      
Beesteninstallatie met lunch
Met behulp van imposante sleephopperzuigers hebben 
ijverige werkmieren onlangs 35 miljoen kubieke meter 
zand verplaatst. Dit in de hoop daarmee het lage, op 
de zee veroverde achterland te beschermen tegen de 
gestaag stijgende zeespiegel.
Deze zandverplaatsing was een zondagse attractie voor 
fotograferende dijktoeristen, maar trok ook veel andere 
dieren. Honden werden vaker uitgelaten. 
Vissen, krabbetjes en zeepieren zweefden tot hun grote 
schrik in een modderstroom door de lucht en belandden 
in ademnood op het maagdelijke strand. 
Tot vreugde van de zeehonden: na hun feestmaal lagen 
ze als tevreden zwerfkeien op de zandplaat uit te bui-
ken. De dijktoeristen bekeken de volgevreten zeehon-
den en de zeehonden staarden verwonderd terug…. 
Wie bekijkt wie? Anno van der Heide bekijkt het zo.

Grasveld
Jong en Arnell laten er geen gras 
over groeien
We kennen de heren Jong en Arnell al van vorige SchoKs 
en ook tijdens deze TussenSchoK zijn zij weer van de 
partij. Dit keer gaan zij los op het strand en nemen ze 
hun grasmaaier mee. Een ding weten we zeker: het 
speelveld tussen zee en duin is aan verandering onder-
hevig en Jong en Arnell kijken niet werkloos toe!

Struinstenen 
Het zal menig bezoeker aan het nieuwe strand voor de 
Hondsbossche Zeewering opgevallen zijn: stenen in vele 
soorten en maten. Ze zijn met het zand opgezogen van 
de zeebodem en op het nieuwe strand gespoten. De 
stenen hebben wellicht miljoenen jaren op die zeebodem 
gelegen en zien nu weer het daglicht. 
Voor kunstenaar Simon Bos waren deze geografische 
stenen en vindplaatsen aanleiding een collectie van foto-
grafische en dichterlijke beelden aan te leggen.

Verschuiving van de
werkelijkheid
Dobberen in een zee van zand
Kunstenares Liesbeth van Woerden legt in haar project 
‘Archeologie’ diverse kunstmatige vondsten bloot in het 
nieuwe duingebied. Zij blijken ‘water-gerelateerd’ en 
dienen zich in de verschoven werkelijkheid drijvend te 
houden in een zee van zand. ‘Zwemvleugels aan!’ aldus 
kunstenares van Woerden.

Dolers
Tekens van verandering
Als het strand een canvas was en een hark kon func-
tioneren als penseel, wat zou je dan prachtige ‘Dolers’ 
kunnen tekenen in het zand. Kunstenaar Olivier Rijcken 
laat ons tijdens TussenSchoK zien hoe deze ‘Dolers’ hun 
weg banen in de veranderende wereld van Camperduin. 
Zij staan voor verbinding en beweging en zijn het best 
vanaf een hoog standpunt te beschouwen. 
Bent u meer een doener, pak dan een hark en dool lek-
ker mee met Olivier. Hij kan wat hulp gebruiken bij het 
maken van deze labyrinthachtige patronen. Elke SchoK-
dag kun je tussen eb en vloed samen met Olivier zo’n 
4 tot 5 uur werken aan deze enorme zandtekening.
Geef je op met een mailtje naar oli4@xs4all.nl met je 
naam, je telefoonnummer en op welke middag je wilt 
meewerken.

Zandvangers
Rollebollend over zand en duin
Kunstenaars Cochius & Hempe leveren graag hun eigen 
bijdrage aan de veranderingen van het duinlandschap in 
Camperduin, maar dan wel graag op natuurlijke wijze. 
Als de term ‘Zandvangers’ u niet bekend in de oren 
klinkt, dan is een bezoek aan het Camperduinse strand 
aan te raden. We weten nog niet zeker of Rijkswaterstaat 
de eco-methode van Cochius & Hempe zal adopteren. 
Het blijft een experiment, de kunst…..
Voorlopig moeten deze takkenwijven van Natuurlijk Werk 
hun bollen van wilgentenen nog zelf vlechten met behulp 
van vrijwilligers, maar dat geeft u dan weer de unieke 
kans om mee te werken aan een echt kunstwerk. Ze wil-
len graag hun ervaring en plezier met u delen, dus u bent 
van harte uitgenodigd op woensdag 3 tot en met zater-
dag 6 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Hedy Hempe: 06-40584656.

It’s all in the nature; 
a matter of life and death
IJskoude passant aan wal
Hoe het precies gebeurd is, weet geen mens. Dit moet 
het werk zijn van moeder Natuur... of was het toch kun-
stenaar Roelink? Een heuse gletsjer heeft de kust van 
Camperduin bereikt en beweegt zich langzaam door het 
gebied. We hebben geen idee hoe lang dit natuurfeno-
meen nog stand zal houden in onze veranderende wereld.

Wierblad
Residu uit het verleden
Op het nieuwe binnenwater van Camperduin drijft een 
opmerkelijk wier en kunstenares Mai Movrin weet er 
meer van. Zij creëerde een tastbare herinnering aan de 
zee die ooit aan ‘land’ was maar daar nooit meer komen 
zal dankzij de landverschuiving die recent plaats vond.

Het KCB wenst 
Schoorlse Kunsten 
veel succes!
Deelnemende KCB-leden op SchoK:

Bas Buissink
Elly Stolwijk
Elsbeth Cochiua
Ger Viegers
Gerda Schimmel
Hedy Hempe
Jaap Borgers
Jan van der Haven
Joop Hollanders
Liesbeth van Woerden
Marianne Duif
Rob Komen
Talitha Schiffer
Theo Olthuis
Theo Steemers
Ton Voermans
Willem Schotten



Naar aanleiding van de veranderingen van de kust van 
Schoorl vroegen Jaap Borgers, Mischa de Vreede en Anno 
van der Heide een aantal dichters om speciaal voor SchoK 
2015 een gedicht te maken op dat thema. Die gedichten zijn 

te vinden op een gedichtenroute langs het strand     
       en de dijk de polder in. Op het 

   hoogstepunt van de 
gedich-

tenroute wordt u warm onthaald door HP Corbee met 
poëzie en duinthee.
Daarnaast vroegen ze fotografen, die de veranderingen 
registreerden, deze metamorfose op hun eigen manier 
vast te leggen en de resultaten tijdens deze vijftiende 
SchoK te exposeren. Mischa de Vreede schreef niet zelf 
een gedicht maar koos een aantal citaten uit van reeds 
overleden dichters, als ode aan de kust en de zee en aan 
de Nederlandse dichtkunst. Van dit project is een ver-

zamelmapje gemaakt dat de gedichten en 
een foto van elke fotograaf uit 

de expo bevat. 

Dit losbladig boekje is voor kostprijs te koop. Zaterdag zal 
tijdens de boekpresentatie op de expo-locatie  een aantal 
dichters voorlezen uit hun werk. 

Deelnemende dichters:
HP Corbee, Paul Hergaarden, Taetske Hellinga, Sylvia 
Hubers, Hermine van Leeuwen, TC Meereboer, Theo 
Olthuis, Hans Tentije, Jabik Veenbaas, Mischa de Vreede.

Deelnemende fotografen:
Simon Bos, Anno van der Heide, Geertrui van Herwijnen, 
Joris Komen, Rob Komen, Frank Nieuwenhuizen, Jutka 
Rona, Jolande Schotten, Theo Steemers, Ton Voermans.

De verschuiving  Langs strand en dijk de polder in 

Donderdag 11 juni
Vanaf strandopgang naast 
Strandpaviljoen Struin 
Heereweg 407
19.30 u Territory 
plaatsing van de installatie van 
Tom Hughes met muzikanten 
Strand bij Lagune
20.00 u Verdronken Vlinders 
vrolijk theaterspektakel 
van Ari Peterse met TiNaNiNaNi i.s.m. 
Theatre Company Nairobi Kenya
Strandpaviljoen Struin 
Heereweg 407
21.45 u Opening 
door wethouder Odile Rasch 
22.00 u Creatie versus Destructie 
A+B = Albert van Loon en Bea Peter

Vrijdag 12 juni
Strand bij Lagune
20.00 u Verdronken Vlinders 
zie donderdag 20.00 u
Strandhotel Camperduin 
Heereweg 395
21.00 u Dijk + Berg 
Elly Stolwijk gedichten, 
met The Island Quartet

Zaterdag 13 juni
Strandhotel Camperduin 
Heereweg 395
12.30 u Het Lilivisje 
concertvertelling van harpiste 
Carla Bos
14.00 u Dijk + Berg 
zie vrijdag 21.00 u

Strand bij Lagune
14.00 u Verdronken Vlinders 
zie donderdag 20.00 u
Hoeve Camperduin 
Heereweg 334
16.00 u de Verschuiving 
boekpresentatie Jaap Borgers 
met dichters en fotografen
Strand bij Lagune
20.00 u Verdronken Vlinders 
zie donderdag 20.00 u
Strandhotel Camperduin 
Heereweg 395
19.30 u Het Lilivisje 
zie zaterdag 12.30 u
21.00 u Dijk + Berg 
zie vrijdag 21.00 u

Zondag 14 juni
Strandpaviljoen Struin 
Zeezaal Heereweg 407
13.00 u Dijk + Berg 
zie vrijdag 21.00 u

Strand bij Lagune

14.00 u Verdronken Vlinders 
zie donderdag 20.00 u
Strandpaviljoen Struin 
Zeezaal Heereweg 407
20.00 u Creatie versus Destructie 
A+B = Albert van Loon en Bea Peter 
met Mark Boesveld 
21.00 – 22.30 u Afsluiting SchoK
Strandopgang naast 
Strandpaviljoen Struin 
Heereweg 407
23.00 u Order to the chaos 
licht- & geluidsbeeld van 
Gerda Schimmel, Annelies Horden, 
Sebastiaan Bolten en Bas Buissink

Programma Voorstellingen Performances en Concerten

Lagune
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Hoeve
Camperduin 

Struin

NAAR
PETTEN

MANIFESTEN
TENTOONSTELLING EN DISCUSSIE
BOENDERMAKER | FOLKERT DE JONG
5 MEI – 30 AUGUSTUS 2015
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www.gerja.nl
www.gerjaprintenmedia.nl

Drukkerij Gerja Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland
T 0226 421520, F 0226 421550, E drukkerij@gerja.nl

Gerja Print & Media  Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen
T 0226 393610, F 0226 3914 48, E printenmedia@gerja.nl

gelegenheidsdrukwerk | printen | vormgeving / ontwerp | drukken | full colour | relatiegeschenken

Artistieke vormen en 
sprankelende kleuren!

p r i n t  &  m e d i a

s t u d i o

Uw eigen creaties in boekvorm!
Laat uw mooiste werk bundelen in een prachtig boek.

Creatieve vormgeving, beeldoptimalisatie en  
proffessioneel drukwerk. Wij verzorgen het voor u!

Buitengewoon 
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gesorteerd

Veel actiViteiten
kijk op 

www.eerstebergenscheboekhandel.nl

Expositie van 12-05 t/m 10-06 2012

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
Dorpsstraat 2a , 1861 KW Bergen N-H  www.zincexposities.nl

Helene Briels, composities in papier

Bert Frijns, glassculpturen
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Van meVrouw Van stenus

City Cheques ondersteunt
licht- en geluidsbeeld 

Order To The Chaos
van Gerda Schimmel, Annelies Horden, 
Sebastiaan Bolten en Bastiaan Buissink.

Zondag 14 juni - 23:00 uur
bij Paviljoen Struin, Camperduin

City Cheques van Decora1951
maakt voor elke winkelstad een 
aantrekkelijke uitgave boordevol
voordeel en fun.
Kijk op www.decora1951.nl

Op het Strand:
Dijktoerisme Anno van der Heide: Foto- en 
beesteninstallatie met lunch in een 
strandtent.
Grasveld Ferry Jong en Jabu Arnell: Een 
speelveld verplaatst naar het strand om het 
proces van veranderen te laten zien.
Zandvangers Natuurlijk Werk = Elsbeth Cochius 
en Hedy Hempe: Van twijgen gevlochten bollen 
die door de wind over het strand rollen en 
zand verzamelen.
Dolers Olivier Rijcken: Labyrinth-achtige 
patronen gemaakt in het zand. 
Zee, zand, wind, water Zindzi Wijminga: 
Een tent met elementen van verschuiving 
die zich verplaatst over het strand zoals 
het licht van de maan.

In de branding:
Steigers Joris Komen: Foto’s van steigers 
geplaatst in een raamkozijn, op de overgang 
tussen land en water.
In de lagune:
Wierblad Mai Movrin: Een herinnering aan de 
zee op het ‘land’.
Op het duin:
Verschuiving van de werkelijkheid Liesbeth 
van Woerden: Kunstmatige ‘archeologische’ 
vondsten. ‘Overblijfselen’ van waar de zee 
eens was.
Op de rotonde voor de strandopgang:
It’s all in the nature; a matter of life and death 
Robert Roelink: Een gletsjer van plastic 
en tape.

Langs de paden:
Territory Tom Hughes (usa): Banieren in het zand
gestoken om een territorium af te bakenen, 
geclaimed voor een allesomvattende ‘wij’.
de Verschuiving Elly Stolwijk, Hans Tentije, 
Hermine van Leeuwen, HP Corbee, Jabik Veenbaas, 
Mischa de Vreede, Paul Hergaarden, Sylvia Hubers, 
Taetske Hellinga, TC Meereboer, Theo Olthuis: Een 
gedichtenroute over de veranderde kust. 
Van die gedichten is een boekje gemaakt. 
Zie het programma voor de boekpresentatie.
Hoeve Camperduin, Heereweg 334:
de Verschuiving Anno van der Heide, Frank 
Nieuwenhuizen, Geertrui van Herwijnen, Jolande 
Schotten, Joris Komen, Jutka Rona, Rob Komen, 
Simon Bos, Theo Steemers, Ton Voermans: 

Expositie van foto’s die de veranderingen 
aan de kust weergeven. Met een foto van 
elke fotograaf is een boekje gemaakt. Zie 
het programma voor de boekpresentatie.
Achterblijvers Marianne Duif: Waar mensen 
de zee op gaan zijn altijd achterblijvers. Een 
groepsportret.
Honds - Raising Sand Karin van Bodegom:
(Urban Landscapes 2.0) De effecten van de 
herdefiniëring in een film met soundscape.

Installaties op locatie in het dijk-, duin- en strandgebied bij Camperduin

Sponsoren
Gemeente Bergen, alle adverteerders, 
MarcelisDékavé, Paviljoen Struin, Strand-
hotel Camperduin, Hoeve Camperduin, 
Decora City Cheques, Channel 2 Obdam
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Van meVrouw Van stenus

div. jeans Jack & Jones  50 % korting.
katoenen truien & hemden 2 stuks € 50,00 

div. meisjes shirts al vanaf € 5,00 
gekleurde dames jeans vanaf € 15,00

restanten G star jeans 2 voor € 50,00
Kids Cars onderbroeken 2 stuks voor € 10,00

Dames
Na de lente komt de zomer. Na 
de romantische zachte kleurtjes 
komen de hardere felle kleuren. 
De merken Only, Vero Moda en 
Vila spelen daar goed op in met 
hun nieuwe collectie.

Heren
Op onze herenafdeling 
hebben we diverse modellen 
van Jack&Jones met de 
aanbiedingsprijs van 50% 
korting! Ook hebben wij het 
merk Only&Sons, casual maar 
met net wat meer lef.

Jeans & Casuals 
Wist u dat wij elke week wel weer 
nieuwe artikelen binnen krijgen?

Colberts v.a. € 98,-
Heereweg 29 Schoorl
Iedere dag geopend van 10.00-18.00 UUR
zaterdag van 10.00-17.00 UUR / zondag 12.00-17.00 uur
vanaf juni vrijdag koopavond
Meer info: www.sunnydjive.com / Facebook: sunnydjivefamilystore

div. jeans Jack & Jones  50 % korting.
katoenen truien & hemden 2 stuks € 50,00 

div. meisjes shirts al vanaf € 5,00 
gekleurde dames jeans vanaf € 15,00

restanten G star jeans 2 voor € 50,00
Kids Cars onderbroeken 2 stuks voor € 10,00

LEUKE AANBIEDINGEN TIJDENS SCHOORLSE KUNSTEN 2015

Boys & Girls
Voor de jongens en meisjes van 8 t/m 16 heeft Sunny & Djive onder 

 

Heereweg 4, 
1871 EH Schoorl 
072-5091920 


