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In het jaar 2022 lijken we onze nieuwe plek in Hilversumse culturele leven gevonden te 

hebben. Het jaar begon nog met beperkingen vanwege de coronapandemie. De maanden 

dáárvoor, van oktober tot half december 2021, hadden we kunnen exposeren in het 

leegstaande winkelpand Kerkstraat 92. Na een lockdown in 

december hadden we de winkel moeten sluiten, ook omdat 

dit pand toen voor ons qua huur onbereikbaar was.  

Pas in juni 2022 konden we weer terecht op hetzelfde 

adres, Kerkstraat 92, direct aan de straat, met  een voor 

ons ideale oppervlakte, nl. ca. 85 m2, en vanaf toen ook 

met een betaalbare huur.  Nadat we zekerheid gekregen 

hadden van de gemeente over financiering van onze 

plannen knapten we de winkel op, en konden we trots op 

zaterdag 18 juni door wethouder Arno Scheepers ons 

nieuwe thuishonk laten openen. 

 

 
 

Exposities in de nieuwe winkelruimte: Kerkstraat 92 
 
Vanaf half juni organiseerden we vijf exposities, steeds met een ander thema. Die stelden we 
vast in overleg met kunstenaars, en daarna kon ieder inschrijven op het thema en de maand 
van zijn of haar voorkeur.  Aanvankelijk hadden we Engelstalige thema’s gekozen, maar 
voormalig stadsdichter Robert Grijsen hielp ons om er wat poëtischer Nederlandstalige titel-
thema’s van te maken. 
 
In de winkel maakten we in de loop van de 
maanden meer ruimte voor klein en goedkoper 
werk. We zouden er als het ware meer een 
‘sociale’ galerie van willen maken, met niet 
alleen grote ‘kostbare’ stukken, maar ook 
kleiner werk, toegankelijker voor mensen die 
minder te besteden hebben. 
 
Elke zondag in de namiddag organiseerden we 

een gesprek met een van de kunstenaars.  Deze 

‘matinee’ op de zondagmiddag settelde zich 

langzaam, maar kreeg in de loop van de 

maanden toch een publiek. We hebben doorgezet, en inmiddels zijn de matinees op de 

zondagmiddag sfeervolle gesprekken over kunst geworden, over drijfveren van de 

kunstenaars, technieken en ontwikkeling. In 2023 hopen we ze verder voort te zetten. 

Mark van Praagh vertelt in zondagmiddag-matinee 

Wethouder Arno Scheepers opent de 
expositieruimte op Kerkstraat 92 
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In de bijlage staan de exposities, inclusief exposerende kunstenaars.  

Uitmarkt OPEN035 

Ter gelegenheid van het Hilversumse festival/uitmarkt OPEN035 organiseerden we ‘Sterren 
op het Doek’, de Hilversumse variant daarvan. Vier kunstenaars portretteerden 
burgemeester Gerhard van den 
Top (te weten Hans de Kort, Renée 
Kaats, Hetty Kok en Monique van 
Wijk) en drie anderen (Giel 
Clijsters, Elganan Jelsma en Hanke 
Wiegand) de celebrity-fotograaf 
William Rutten die toen succesvol 
in Museum Hilversum exposeerde. 
 
Het was een mooi evenement, en 
het plaatste onze (redelijk) nieuwe 
kunstwinkel meteen midden in de 
belangstelling. 

 

 

Kunstenaars en vrijwilligers 

In 2022 waren 56 kunstenaars bij ART Hilversum aangesloten. In oktober 2022 hielden we 

een ballotageronde, waaruit drie kunstenaars geselecteerd werden om te gaan deelnemen: 

Renée Kaats, Joke Struik en Floor Schothorst. Hieronder delen uit hun werk. 

 

 

 

 

 
Kunstenaars draaien ‘suppoost-diensten’ om de galerie vijf dagen per week te kunnen open 

stellen. Dit zijn tien ‘diensten’ van 2,5 uur, teveel voor de gemiddeld 6-8 kunstenaars die 

tegelijkertijd exposeren. Daarom zochten en vonden we vrijwilligers, mensen die het leuk 

vinden om enkele uren per week winkeldienst te draaien.  In de loop van 2022 gingen vijf 

vrijwilligers meedraaien, naast kunstenaars en bestuursleden.  

 

  

De deelnemende kunstenaars met hun 'model'. 
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Kleinere exposities  

 

Bezoekers bij Atelierroute in de Meent 

Atelierroutes 

We organiseerden in 2022 drie atelierroutes verspreid over Hilversum, namelijk in De 

Meent, Hilversum-Zuid en rond Gate51 bij het vliegveld. 

• De Meent 
Aan de atelierroute eind maart in De Meent deden mee: Gerard Janssen (foto boven), 
Ludek Tikovsky, Sacha Wendt, Edith van Eijden en Loes Koopman.  
   

• Hilversum-Zuid 
Eind mei exposeerden in Hilversum-Zuid Renée Kaats, Floor Schothorst en Bart van 
der Voort op de zolder van het entreegebouw op de Algemene Begraafplaats aan de 
Bosdrift, en verder Elganan Jelsma, Hazel Ling en Vincent van der Geest, elk vanuit 
hun eigen huis/atelier.  
 

• Gate 51, Noodweg 
Eind november tenslotte exposeerden Dick Sierksma, Romanina 
Mandricardo, Anet Kazemier en Sacha Wendt in het 
kunstenaarscentrum Gate51. 

Andere exposities 

We namen deel aan de Open 
Monumentendagen op 10 en 112 september 
door te exposeren in het voormalige AVRO-
gebouw aan de ‘s-Gravelandseweg, nl. Floor Schothorst en Loes 
Koopman. 

Last but not least exposeren kunstenaars van ART Hilversum in de 
openbare ruimte van revalidatiecentrum van Amaris Gooizicht aan 
de Paulus van Loolaan. In de loop van 2022 hing er werk van Vincent 
van der Geest (foto links), Arnoud Zijpveld en Max Wagner. 

 

Nieuwsbrief, social media, pers 

Expositie in Amaris Gooizicht 

Aankondiging atelier-route 
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In 2022 gaven we 11 keer een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief kondigen we onze 
eigen activiteiten aan, maar ook andere exposities in de regio.   
Verder publiceren we met veel plezier nieuw werk van Hilversumse kunstenaars, als één van 
de manieren om werk van Hilversumse kunstenaars voor het voetlicht te brengen. We 
publiceerden in 2022 nieuw werk van: 

Arnoud Zijpveld, Eric Tiggeler, Dick Sierksma, Bart vd Voort, Elganan Jelsma, Mark van 
Praagh,  Irene van den Bos, Ems Willems, Giel Clijsters, Loes Koopman, Marga Niederer van 
Huizen, Renée Kaats, Gerard van Santen, Hetty Kok, Sacha Wendt en Frans van Viegen. 
 
Op de nieuwsbrief zijn ca. 500 mensen 
geabonneerd. 

We waren actief op social media, en 
publiceerden daar vaak korte filmpjes 
waarbij we een kunstenaar met haar of 
zijn werk in beeld brachten. 
 
Regelmatig werden onze exposities 
aangekondigd in de Gooi-en Eemlander 
en in de Gooi-en Eembode. We waren 
blij met de positieve aandacht die de 
tentoonstellingen genereerden. 
 
 
 
  

Aankondiging nieuwe expositie in de Gooi-en Eemlander 
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BIJLAGE 
Exposities Kerkstraat 92 in 2022 
Er waren vijf exposities tussen half augustus en eind december. In totaal waren we 140 

dagen open en kwamen er 2.991 bezoekers. 
 

Augustus – Zomerdromen 
Deelnemende kunstenaars: Hans Almekinders, Irene van den Bos, Gerard Janssen, Marga 
Niederer van Huizen, Claudia Spruit, Joke Struik. 
 

 
 

September - Sprekend aanwezig 
Deelnemende kunstenaars: Renée Kaats, Anet Kazemier, Hetty Kok, Hans de Kort, Anna 
Visser, Monique van Wijk  
 

 

 

Oktober - Eindeloos natuurlijk 
Deelnemende kunstenaars: Elganan Jelsma, Loes Koopman, Ernest Laeven, Dick Sierksma, 
Claudia de Vos, Arnoud Zijpveld. 
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November - Anders onbevangen 
Deelnemende kunstenaars: Govert Muijs, Mark van Praagh, Floor Schothorst, Ozlem Tas, 
Max Wagner, Hanke Wiegand. 

 

December – Loslaten 

Deelnemende kunstenaars: Giel Clijsters, Barbara Houwers, Hazel Ling, Françoise Stoop, 
Deodaat Visser, Ems Willems. 
 

 
 

 


