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          Agatha Bekker

Een kennismaking met de beel-
dende kunst en poëzie van Agatha 
Bekker is een belevenis die je niet 
snel vergeet. Haar wereld is, zo zegt 
zij zelf, er één  van duizend dromen, 
maar dan in een ander bestaan. 
Agatha is al sinds 2010 abonnee van 
WonenPlus voor hulp bij haar tuin, 
belastinghulp en diverse klusjes
in huis. Haar kunstzinnige wereld is 
ook te bewonderen in haar
Thuismuseum de Paradijsvogel.
Schilderen achter een ezel lukt haar
niet meer, maar aan haar bureau
maakt zij nog steeds deze
prachtige collages.

Anderson Farah

Anderson is het creatieve brein achter het Alkmaarse theater Vrij Zijn.
Hij is artistiek leider, acteur, regisseur, inspirator.
Geboren in Brazilië als hyperactief  kind was zijn moeder blij te
ontdekken dat kleurrijke potloden hem rust gaven. Ze was trots op hem 
en stimuleerde hem door alles wat hij maakte van een kader te voorzien 
en op te hangen. Later ging Anderson zich over straatkinderen ontfer-
men door een theater en “artschool voor kids” op te richten. Via veel 
omzwervingen over de wereld kwam hij in 2009 naar Nederland en 
is hier gebleven met zijn liefde voor Alkmaar, wat zich uit in zijn 
theaterstukken en zijn schilderijen. WonenPlus en Theater Vrij Zijn 
werken samen met verschillende projecten.
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De grote WonenPlus Alkmaar expositie

In het laatste kwartaal van dit jaar houden wij een WonenPlus-expositie
op onze locatie en in de Alkenhorst, het huis van de wijk, dat in
november 2022 alweer 10 jaar bestaat.
WonenPlus biedt vrijwilligershulp aan huis en op die manier ontmoeten
wij veel mensen. Tijdens de huisbezoeken komen we achter
hun creativiteit. We zien veel kunst in woonkamers en dan blijkt
ook nog verrassend vaak dat men het zelf  heeft gemaakt.

Kunst verbindt en dit talent moet gezien worden.

Zodoende ontstond het idee voor een WonenPlus-groepsexpositie
op onze locatie. In de zomernieuwsbrief  van WonenPlus plaatsten we een 
oproep om hieraan mee te doen. Daar is veel gehoor aan gegeven.
Wat volgde was een bruisende inloop op kantoor van iedereen die zijn
of  haar kunst kwam brengen ofwel werd het opgehaald bij diegene
die beperkt zijn.

Het is een bonte verzameling geworden van meer dan 30 exposanten met 
schilderijen, foto’s, tekeningen, borduurwerk, collages, wandkleden,
houtwerk, beelden, gedichten, keramieken en andere mixed media.
Gemaakt door abonnees, vrijwilligers, medewerkers en vrienden
van WonenPlus.
Alles mooi verspreid over de gangen, kantoren, vitrinekasten en de zalen 
van het wijkcentrum.

Het was ontzettend leuk om deze expositie te verzorgen.
Grafisch WonenPlus-vrijwilliger Theo Colenberg, maakte deze
mooie bundel. Wij willen iedereen bedanken voor de enthousiaste
deelname en reacties. We hopen dat jullie samen met ons hebben genoten 
van deze WonenPlus-groepskunst!

Vriendelijke groeten van het WonenPlus Alkmaar-team:

Angelique Schipper, Daniella IJsveld,
Hermine Brinkman, Philia Wiedijk en Inge Zoet.
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Annelies Mes

Annelies is onlangs in Alkmaar 
komen wonen en gelijk abonnee ge-
worden bij WonenPlus. Ze heeft al een 
huisbezoek gehad met alle informatie 
maar nog geen gebruik gemaakt van 
de diensten.
Een prettig gevoel, voor als het wel 
nodig is, zegt zij zelf. Heel leuk dat zij 
gelijk mee doet aan onze
expositie, met een mandala
gemaakt met kleurpotlood.
Annelies heeft ‘Het Oog’
geschilderd naar aanleiding van een 
gevolgde cursus bij
de Volksuniversiteit.

Carla Klaasse

Bij Carla is het allemaal
begonnen op de lagere school. 
“Ik mocht op het bord
tekeningen maken als de juf  
jarig was. Ik heb schetsboeken 
vol getekend”.
Thuis heeft Carla planken vol 
met canvasdoeken waarop zij 
van alles heeft geschilderd. 
Landschappen, bloemen,
portretten, stadsgezichten en ga 
zo maar door. Ook hangen de 
kunstwerken bij haar in
het appartementengebouw.
En heeft zij eerder geëxposeerd 
bij WonenPlus als onderdeel van 
Samen Sterk. Het schilderij van 
de Molen van Piet, mochten wij 
een keer gebruiken voor
de WonenPlus-kerstkaart.
Sinds kort is Carla ook abonnee
bij WonenPlus.

Greetje Varga

Greetje haar kunstreis is al vroeg
begonnen en door de jaren heen heeft zij
met verschillende materialen en technieken 
zichde kunst eigen gemaakt.
Ze hoorde bij het kunstcollectief  Samen Sterk, 
een groep kunstenaars die in alle wijkcentra 
van Alkmaar exposeerden.
Greetje is dan ook bij velen al bekend.
Zij draagt WonenPlus een warm hart toe
vanwege de hulp aan huis die zij krijgt,
daar zij fysiek beperkt is.
Gelukkig is Greetje nog heel actief.
Zij mag dan ook niet ontbreken bij
onze groepsexpositie.
Deze keer met twee figuren geschilderd
in aquarel.

Greta Castricum

Is WonenPlus-abonnee vanaf  2018, 98 jaar en 
bedreven in vele schildertechnieken.
Opvallend is haar oog voor perfectie en detail. 
Tijdens een schilderweek in Limburg is de 
burcht op papier gezet. Greta zat samen met 
een  schildervriendin aan de overkant van de 
weg te schetsen. Aangezien er

renovatiewerkzaamheden
waren, werd ook de wagen onder de
toegangspoort vereeuwigd. Door kennis van 
kleuren en materialen weet Greta precies de 
sfeer te scheppen, die zij voor ogen heeft. Haar 
stijl is realistisch en geeft een duidelijk beeld 
van natuur, personen, dieren, dingen en land-
schappen. De lijstkeuze van al haar werken 
complementeert het geheel en vergroot de 
uitstraling van haar kunstwerken.
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Dik van Luit

Al 12 jaar is Dik vrijwilliger bij WonenPlus.
Dik helpt bij vervoer, klussen, computerhulp
en valt in bij Samen Winkelen.
“Met WonenPlus ontmoet je veel mensen in
verschillende gezondheid- en thuissituaties.
Ik vind het belangrijk voor mijzelf  om in 
contact te blijven”. Ook houdt hij computer-
spreekuur in de Rekere.
Tijdens een interview voor WonenPlus
vertelde Dik dat hij een schildercursus deed 
en dit nu ook één van zijn hobby’s is.
Uiteraard nodigden wij hem ook uit om mee te doen met deze expositie.
Zijn schilderijen zijn van acrylverf.
Lees Dik zijn ervaringsverhaal  onder het kopje vrijwilliger worden
op www.wonenplus-alkmaar.nl

Francine Verhoeven

Francine schildert sinds 10 jaar
en wanneer je in haar huis komt is het een en al

gezelligheid aan mooie schilderijen.
Zij schildert met acryl- en waterverf.

Ook haakt zij wat af. (plaids)
Francine is sinds twee jaar abonnee en heeft hulp 

gevraagd en gekregen bij de computer.
Als haar gezondheid het toelaat gaat
ze ook graag mee met de uitstapjes

van WonenPlus.

Hanneke Visser

Hanneke is sinds 2013 abonnee bij WonenPlus. Later, in 2017, is zij 
ook vrijwilliger geworden, onder het mom van “voor wat hoort wat”. 
Hanneke rijdt graag iemand naar een leuk uitje binnen
het WonenPlus-uitstapjesprogramma. En zij is gekoppeld aan een 
abonnee, die zij wekelijks helpt met samen boodschappen te doen. 
Hanneke gaf  creativiteitsles aan gedetineerden en ging ook zelf  aan 
de gang. Zie de geschilderde koe en stier.

Hermine van Lienen

Hermine is pas abonnee sinds september 2022. Via de huisarts en Welzijn op 
Recept is zij binnen gekomen. Zij maakt een moeilijke periode door in haar 
leven en handwerken doet zij heel graag en mooi. Hermine heeft heel fijn bor-

duurwerk gemaakt.
Eén daarvan (de trouwdatum-
afbeelding) duurde wel twee jaar
voordat het af  was. Haar zwart-wit
borduurwerken lijken net foto’s,
deze zijn overigens niet te koop.
Ook maakt Hermine gehaakte
figuurtjes en glazen potjes versiert 
ze met een haakwerkje van
bijvoorbeeld een beertje of  een 
engeltje. Ze heeft een aparte
hobbykamer die wel een
winkeltje lijkt.
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Iet Timmermans

Bij Iet Timmermans kun je beter 
vragen: wat doet Iet niet?
Niet alleen voor WonenPlus is Iet een 
veelzijdig vrijwilliger, zij is ook op 
andere vlakken zeer sociaal bevlogen.
Ze is gesprekleider bij onze
Zingeving-gesprekgroep en ze
komt veel bij de mensen thuis voor 
gesprekken, boodschappen, vervoer
of  andere hand- en spandiensten.
Jarenlang is zij lid van de
WonenPlus-adviesraad geweest.
En we beschouwen Iet als onze
huisfotograaf. Ze wordt vaak gevraagd 
om WonenPlus-belevenissen vast
te leggen.

Inge Zoet

Al sinds de oprichting werkt Inge Zoet
in verschillende functies bij Wonen-
Plus Alkmaar. Op dit moment heeft 
zij binnen het consulenten-team als 
gebieden de wijken Oudorp,
Schermereiland, Huiswaard,
Vroonermeer en Centrum.
(Alkmaar Oost en Midden)
Zij heeft de afgelopen jaren alle
exposities verzorgd bij WonenPlus
en omstreken. Tijdens haar werk ont-
moet zij veel kunstzinnige en creatie-
ve WonenPlussers. Kunst verbindt en 
talent moet gezien worden.
Zo ontstond het idee voor deze
gezamenlijke expositie en doet zij zelf  
ook graag mee. Inge schildert in acryl, 
veelal vrouwen in kleurrijke kleding 
en omgeving.

Jose Cardinaels

Jose is sinds 2016 preventief-abonnee.
Ze had nog geen hulp gevraagd bij WonenPlus, 
maar sinds kort heeft José voor de eerste keer 
hulp bij de tuin nodig.
Zij heeft jarenlang voor haar man
(met Alzheimer) gezorgd en werd om die
reden abonnee. Naast de tuinhulp zou ze ook 
iemand nodig kunnen hebben voor klusjes.
Zij schildert sinds 3 jaar in clubverband en
altijd abstract. Een fijne wekelijkse afleiding
waar zij alles voor laat vallen.
Mark Rothko is vertegenwoordiger van het
abstract expressionisme.
Hij is haar inspiratiebron. De titel van haar 
kunstwerk is dan ook: ‘’Vrij naar Rothko”.

Jolanda Liefting

De mooie schaal is van Jolanda Liefing. Zij is sinds 2005 een WonenPlus-abonnee.
Vooral voor klusjes in huis. Ook haar tuin wordt door een WonenPlus-
vrijwilliger gedaan. Vanwege MS is Jolanda
rolstoelgebonden.  Graag doet zij ook
wat terug voor WonenPlus.
Jolanda is ook actief  in de
adviesraad, waar zij met
andere abonnees en
vrijwilligers de
WonenPlus-organisatie 
gevraagd en ongevraagd
van advies voorziet.
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Jacqueline van Veen

Sinds 2015 is Jacqueline van Veen abonnee
van WonenPlus.
Ze heeft nog maar één keer hulp gevraagd
waarbij haar wasmachine weer is gemaakt.
Verder is Jacqueline ook abonnee uit een
warm hart, als supporter van WonenPlus.
Sinds een jaar is zij met prepensioen en heeft 
zij les gevolgd aan de Volksuniversiteit
van Alkmaar.
Daarna is zij zelf  thuis gaan schilderen.

Janna
de Rover-Nijboer

Begin jaren 90 ontdekte Janna het patchwork
en quilten. Speciaal legde ze zich toe op quilts met

als onderwerp de vele reizen die ze samen
met haar man maakte. De prachtige landschappen hielden

haar bezig en ze ging aan de hand van de eigen
vakantie-foto’s werken. Tijdens een huisbezoek van
de WonenPlus-consulent kwamen we achter Janna’s
prachtige werk. Haar doeken zijn bijna allemaal met

de naaimachine gequilt en hebben al op vele exposities gehangen.

Janny van der Lee

Het kleurrijke grote bloemen-
landschap is van Janny van der Lee.
Zij is met haar 85 jaar al heel lang 
abonnee bij WonenPlus, maar ze 
heeft in die lange tijd niet eens veel 
hulp nodig gehad. Toch is ze er heel 
blij mee, vooral die ene keer toen 
er iets in haar wasmachine vast 
kwam te zitten. Na de hulp van een 
klusvrijwilliger kon ze weer een was 
draaien.
Weer een andere keer is bij haar een 
lekkende thermostraatkraan in de 
douche gemaakt.

Joke te Hennepe

Joke is kunstzinnig, creatief, kleurrijk, warm
en fantasievol. Dat uit zich in haar kunst maar ook
in haarzelf. Hoe ze denkt, hoe ze doet, hoe ze 
kleedt, hoe ze leeft. Joke komt altijd met de meest 
mooie ideeën naar WonenPlus.
Joke is vrijwilliger en abonnee.
Ze denkt altijd mee, heeft geholpen bij de
boodschappendienst, heeft een vaste abonnee 
begeleidt en hoort bij de postploeg die de grote 
oplage nieuwsbrieven klaarmaakt en bezorgd.
Als abonnee gaat zij geregeld mee met uitstapjes. 
Het is altijd gezellig als Joke er bij is.
Haar kunst is zeer divers en intuïtief.
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Mea Read

Mea Read haar schilderijen zijn gemaakt
met een speciale druktechniek met acrylverf.

De middelste in deze serie van drie
(die zij zelf  de placenta noemt)

is gemaakt met nagellak.
Mea heeft sinds vorig jaar een abonnement bij WonenPlus

vanwege haar reuma, schildklier en vermoeidheidsklachten.
Ze is een keer geholpen door een vrijwilliger
die bij haar een printer heeft geïnstalleerd.

Ook heeft Mea boodschappenhulp aangevraagd
voor na haar operatie. Dat bleek gelukkig niet nodig.

Joss Meester

Joss is abonnee en vrijwilliger bij WonenPlus.
Aan de ene kant vraagt ze hulp voor wat ze zelf
niet meer kan doen en aan de andere kant biedt
zij haar hulp aan. Zij brengt de post rond voor
WonenPlus, éénmaal per week op de fiets in haar 
wijk. En ze wandelt met een mevrouw die niet
alleen durft te lopen. Joss is de jongste van de
8 kinderen in het gezinen schildert al van kinds
af  aan, met olie-, acryl- en waterverf.
Deze werkstukken zijn daar een mix van, ze heeft 
een eigen stijl.

Nel van Veen

Nel is een fan van de
Colombiaanse kunstenaar
Fernando Botero.
Hij schildert grote lijven,
kleine oogjes en veel ronde
vormen en maakte naam met 
deze kleurrijke schilderijen.
De twee beelden van witte klei 
zijn ongeveer 9 jaar geleden 
gemaakt. De dikke dame is nage-
maakt van Botero.
Nel is abonnee van WonenPlus 
sinds 2011 en heeft al jaren 
regelmatig contact met een vaste 
vrijwilligster. Ook in coronatijd 
heeft dit stand gehouden.

Leny Bonouvrie

Leny is vrijwilligster bij WonenPlus sinds 2012 en brengt de post 
rond in haar wijk de Hoef. Ze heeft boodschappen gedaan voor 
een aantal abonnees. Nu kan dat tijdelijk niet meer, maar ze 
komt wel wekelijks op kantoor. In haar vrije tijd is ze creatief  
met onder andere het maken van Mini-Steck-taferelen. Ze heeft 

thuis nog meer hangen en 
zelfs nog grotere dan deze.
Deze is te koop voor €25,-,
ze is er dit jaar 3 maanden 
zoet mee geweest.
Leny heeft gevoel voor 
kleur, ze is ook bezig
met kleurplaten
voor volwassenen.
Dat doet zij samen
met medebewoners
in de Alkenhorst.
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Marja Helderman

Het wollen wandkleed, voorstellende 
bomen in reliëf  (90 x 40 cm), heeft 
Marja zelf  geknoopt evenals de
langwerpige, donkergroene hanger 
met daarop in DMC garen een glas 
met krokussen.
Marja is erg creatief; in haar huis
hangen veel zelf  geschilderde doekjes
en zelfs haar trouwhandschoenen heeft 
ze zelf  gehaakt.
Marja doet met haar 92-jarige leeftijd 
nog met van alles mee, zoals aan de
WonenPlus zingevingsgesprekgroep.
Ze komt vaak in het wijkcentrum
en ze krijgt diverse hulp van
WonenPlus-vrijwilligers zoals bij
vervoer naar ziekenhuisafspraken,
klussen, boodschappen
en computerhulp.

Marianne van Setten

Marianne is sinds 2018 
abonnee bij WonenPlus.
Via het belteam,
opgericht om contact te
onderhouden met onze 
abonnees in coronatijd,
zijn wij achter haar
kunstzinnige kwaliteiten 
gekomen. Thuis heeft
Marianne alle schilderijen 
en keramieken om zich 
heen verzameld.
Omdat zij daar zelf  zo van 
geniet, hoopt ze door te
exposeren, dat anderen 
hier ook veel plezier
aan beleven.

Maria van Delft

“Wat in 2000 begon als bezig zijn met verf  en kijken wat er van komt is nu een
onmisbaar deel van mijzelf  geworden”. Kleur is Maria’s grote inspiratiebron.
Zowel figuratief  als abstract werkt zij het liefst met veel lagen in
mixed media. Altijd spannend om te ontdekken wat het resultaat wordt.
Maria van Delft was jarenlang de motor achter het kunstcollectief
Samen Sterk dat nauw samen werkte met WonenPlus Alkmaar.
Deze kunstgroep kreeg de muren van onze locatie tot hun beschikking voor 
diverse wisselende exposities.

Louise van Onna

Mevrouw Louise van Onna (1940)
is vanaf  2009 abonnee.
Haar gedichten komen voort uit haar 
voorliefde voor schrijven.
Zo belandde ze via de Alkmaarse Dich-
terskring in een
internationale Dichterskring
met Belgen en Zuid Afrikanen.
Deze gedichten zijn gebundeld.
Trots is mevrouw ook op een
geplaatst gedicht in Trouw.
Het schrijven zit in de familie:
haar zoon is journalist, een baan waar 
ze vroeger van droomde.
Op 50-jarige leeftijd besloot mevrouw 
Louise van Onna met
deeltijd-ontslag te gaan bij de
gemeente Alkmaar.
Ze deed toelatingsexamens voor de
Vrije Academie in Haarlem en
Heemstede en werd aangenomen.
Naast haar werk heeft ze zich met veel 
vreugde diverse kunstvormen eigen 
gemaakt, waaronder
schilderen en beeldhouwen.
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Peter Kamp

Jarenlang was Peter’s partner Nettie 
de Heus, administratief  vrijwilliger, op 
maandag en donderdag, bij WonenPlus 
Alkmaar op kantoor. Zo hoorden wij 
mooie verhalen van de verre reizen die zij
samen hebben gemaakt met de
bijbehorende prachtige foto’s.
Een verzameling van hun reisfoto’s is al 
eens tentoongesteld op
de WonenPlus-kantoren.
Helaas is onze vaste en trouwe kracht 
Nettie overleden, maar we hebben nog 
steeds contact met Peter.
Hij werkt dan ook graag mee aan
onze groepsexpositie.
En wie weet wordt Peter, als hij het 
minder druk heeft, ook nog eens (klus-)
vrijwilliger bij WonenPlus!

Ruard Jansen

Ruard Jansen heeft als kind altijd
met plezier getekend en later ook
keramiek gemaakt. Hij is autodidact
en maakt nu aquarellen.
De schilderijen van Ruard zijn zeer
herkenbaar. Zijn prachtige
aquarellen combineert hij ook wel 
met een haiku.
Er hangt een kunstwerk van Ruard 
op een vaste plek in de Alkenhorst, 
als favoriet van de beheerder
Henny Jansen.
Samen met Maria van Delft was hij
jarenlang de motor achter het
kunstcollectief  Samen Sterk.
Op dit moment heeft hij ook een
expositie in galerie de Trog in Heiloo
van Stichting de Buitenkans.

Marianne Jonkers

Marianne schildert al zo’n 40 tot 50 jaar.
Meestal in olie- en acrylverf  en liefst portretten.
Als kind hield ze al van tekenen en creativiteit. 
Ze heeft les gehad van de Alkmaarse kunstenares 
Mary Koekenbier en is jaren lid geweest van de 
schildersvereniging Tintoretto.
Marianne heeft eerder kleinschalig geëxposeerd,
bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Dat ze nu als
abonnee zijnde mee mag doen met de WonenPlus- 
groepsexpositie, vindt ze erg leuk. Sinds 2017 is
Marianne abonnee van WonenPlus omdat zij hulp
nodig heeft voor haar tuin en enkele klusjes in huis.
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Teddy Reinders

Tijdens een bezoek bij Teddy Reinders thuis kwamen we achter
haar schilderskwaliteiten. In bijna de gehele woning is kunst te bekennen,
allemaal van haar hand. Genoeg werk om te exposeren en zo geschiedde
bij WonenPlus. Na de expositie doneerde ze een kunstwerk aan WonenPlus
en dat heeft een vaste plek in onze huiskamer. Verder kozen wij een kunstwerk 
van haar met klaprozen als afbeelding op de verjaardagskaarten die wij laten 
drukken en opsturen naar al onze vrijwilligers.
Leuk dat Teddy er ook nu weer bij is.

Theo Kroon

Theo staat bekend om zijn houtwerk. 
Hij exposeert vaker.
Tot de zomer van dit jaar was hij
vrijwilliger bij WonenPlus sinds het 
eerste uur, met een enorme lijst aan 
diensten op zijn naam.
Uiteraard, omdat hij zo handig is, 
deed hij veel klussen bij abonnees 
thuis. Maar ook zette hij zich in voor 
hulp bij boodschappen, tuin en
persoonlijke ondersteuning in de 
vorm van belcontact. Een zeer
gewaardeerde vrijwilliger. Helaas 
voor ons gaat Theo meer tijd vrij 
maken voor andere dingen.
Gelukkig kunnen we nog wel van zijn 
houtkunstwerken genieten.

Walter Suk

Walter is nog niet zo lang abonnee 
bij WonenPlus. Sinds 2020 staat hij 
bij ons ingeschreven. Hij heeft nog
niet veel ondersteuning nodig ge-
had. Wel is hij goed bekend met
WonenPlus, want zijn moeder van 
88 jaar ontvangt belastinghulp en 
klussen thuis van WonenPlus-
vrijwilligers. Zodoende kwam 
Walter ook bij WonenPlus, mocht 
hij toch ergens ondersteuning bij 
nodig hebben.
Ook Walter heeft een flink aantal
tekeningen en schilderijen.
We mochten zelf  een keuze maken 
uit zijn gevarieerde kunstcollectie.

Theo Colenberg

Theo is een kleine twee jaar klus-
vrijwilliger geweest en nu nog
grafisch inzetbaar voor publiciteit
van WonenPlus.
Hij tekent, schildert, knutselt en klust 
al van jongs af  aan. De meer recente
werken zijn ontstaan vanuit zijn werk
als grafisch vormgever en volledig
digitaal gemaakt.
De meeste werken zijn van plaatsen
in Noord Holland. Er staat doorgaans 
een, voor de betreffende plaats,
bepalend gebouw op en een
halve tram. De meeste zijn gemaakt 
voor iemand in het bijzonder.
Het werk Huisduinen met de
vuurtoren De Lange Jaap en de
halve Bedford-bus is voor een
tentoonstelling, eerder dit jaar over de 
vuurtoren, gemaakt.


