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BEWONER IN BEELD: KUNSTENAAR EVELIEN SPOELDER
Tekst en foto: Peter Veeling

Soms bepaalt het toeval waar je terecht komt. Dat
overkwam Evelien Spoelder. De eigenaren van de
schoenenwinkel waar zij in Assen werkte konden een
schoenenwinkel in Amersfoort overnemen. Vier weken
later woonde Evelien in Amersfoort in het huis aan de
Muurhuizen dat nu ook haar atelier is.
Inmiddels zit de Wereldwinkel op de plek van de schoenenzaak en werkt Evelien als zzp’er in Halewijn, van Zanten en
andere horecagelegenheden in de binnenstad. Daarnaast is ze
sinds enkele jaren zelfstandig bloemist en levert ze op bestelling bloemstukken voor bijzondere gelegenheden en bedrijven.

Lekker kleurig

Als kunstenaar is Evelien een autodidact. Ze was altijd bezig
met tekenen en stapte later over naar olieverf. Ze werk nu veelal
op houten panelen, waarbij de houtstructuur de basis is voor
haar deels figuratieve, deels abstracte werken. Ze is inmiddels
niet meer gebonden aan het platte vlak, maar maakt ook 3D-werken waarbij natuurlijke materialen zoals papiermaché, boomstammen en takken de basis vormen. De kleurenrijkdom van
haar bloemstukken zie je terug in haar kunstwerken.

Inspiratie weer terug

De drukke horeca en het zelfstandig vormgeven van bloemstukken en kunstwerken in haar huis en atelier inspireren over
en weer. Covid doorbrak dat evenwicht. Haar inkomen viel grotendeels weg en het menselijk contact stond op een lager pitje.
Daardoor werd haar inspiratie om te schilderen ook minder.
Inmiddels is het uitgaansleven weer in volle gang en de kunstproductie ook weer op niveau. Uiteraard werkt zij mee aan de
Kunstkijkroute en aan Vreemde Gasten in oktober. Wie langs
Muurhuizen 145 loopt, kan in haar raam de bloemstukken en
de kunstwerken bewonderen.

Versterk onze redactie!
Lijkt het je leuk om je te verdiepen in aangelegenheden
over de binnenstad? En wil je er ook over schrijven? Laat
het ons weten via info@bbn-amersfoort.nl. Wij verwelkomen je graag in de redactie! Wil je meer weten voordat
je ja zegt? We beantwoorden je vragen graag.
De binnenstad omvat de wijken Stadskern, Nederberg
en de Schimmelpenninckbuurt.

Like ons op

@BBN033, volg ons op

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

1

ONDERTUSSEN @INSTAGRAM…

Toevallig groen
Tekst en foto Johan Riemersma

‘Amersfoort is often missed when
visiting the Netherlands but it is
definitely worth a visit’
@traveling_zorro op 12 juni 2022

Bij mijn bezoek aan de jaarlijkse plantjes- en stekjesruilmarkt
van BBN Goeie Buren viel mijn oog op een weelderige bloemenstruik, die wortelde in de stenen boog boven het water van de
Kortegracht. Bij navraag een mooi exemplaar van een rode valeriaan, die door de gemeente wordt gedoogd.

‘5km run in het prachtige Amersfoort
tijdens @marathonamersfoort in
23:34’ @mariekevanruitenbeek
op 12 juni 2022
‘Amersfoort wat ben je mooi’
@amersfoort_blogspot
op 9 juni 2022

Pareltje van de binnenstad: Het Kapelhuis
Tekst en foto Johan Riemersma

Het gebouw

Dit laatgotische huis op de hoek Krankeledenstraat en Lieve
Vrouwekerkhof werd omstreeks 1500 gebouwd als onderkomen
voor de leden van de Onze Lievevrouwenbroederschap, beheerder van de Onze Lievevrouwekapel en bijbehorende goederen.
Door Amersfoort pelgrimstad werd de broederschap zeer vermogend. Het gebouw is in 1905 en 1940 gerestaureerd.

Galerie: sieraden in de spotlight

Galerie Het Kapelhuis (1960 - 1992) was een vooraanstaande
Nederlandse galerie in Amersfoort, geleid door Margje Blitterswijk (1918 - 2013), Hyke Koopmans (1924 - 2010) en vanaf 1968
met beleidshulp van Maria van Kesteren (1933 - 2020).
In die ruim dertig jaar organiseerde de galerie 239 tentoonstellingen. De galerie presenteerde onder meer wandkleden, batik,
keramiek, tassen, design en werk van hedendaagse sieraadontwerpers. Er werden meermaals exposities ingericht met werk
van sieraadontwerpers en edelsmeden als Gijs Bakker, Nicolaas
van Beek, Francoise van den Bosch, Jo Citroen, Archibald Dumbar, Joke Gallmann, Marion Herbst, Emmy van Leersum, Riet
Neerincx, Anneke Schat, Robert Smit en Chris Steenbergen. De
galerie heeft zodoende bijgedragen aan de ontwikkeling en de
erkenning van het vak sieraadontwerper. De galerie ontving in
1985 een onderscheiding van de Stichting Francoise van den
Bosch (1944 - 1977, veel belovende sieradenmaakster) voor de
bevordering van de belangstelling voor het hedendaagse sieraad.
In de latere jaren richtte de galerie zich vooral op keramiek
en design (van onder andere Marcel Wanders). Vanwege de
restauratie van het Kapelhuis was de galerie de laatste paar jaar
ondergebracht in de Breestraat.
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Groenevent aan de zuidkant van de Langestraat (foto Hans Wels)

Eerste projecten buurtbudget 2022 zijn gerealiseerd
Tekst: Hans Wels

In het vorige BBN Nieuws heb je kunnen lezen dat
21 aanvragen binnengekomen zijn voor een bijdrage
uit het buurtbudget 2022. Inmiddels zijn de eerste
projecten gerealiseerd.
Denk aan het Groenevent, georganiseerd door verschillende straten aan de zuidkant van de Langestraat. Ook zijn er
grootletterboeken aangeschaft voor bewoners van de Otto
Scheltusflat en is een financiële bijdrage geleverd voor de plaatsing van een muurgedicht op de hoek van de Kortegracht en
Achter de Heilige Geest.

Wachtlijst

Na het verdelen van het beschikbare buurtbudget zijn nog
enkele nieuwe aanvragen binnengekomen voor een totaal
bedrag 5.500 euro. Deze aanvragen zijn op de wachtlijst gezet.
Mochten projecten in 2022 niet doorgaan, dan wordt bekeken
hoe het vrijgekomen bedrag verdeeld kan worden over projecten op de wachtlijst.

Muurgedicht Kortegracht/Achter de Heilige Geest (foto via Ingrid Winterink)

Grootletterboeken voor de Otto Scheltusflat
(foto via Philine Hartsuiker)
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Agenda

Zoekplaatje
Het vorige zoekplaatje

Voorlopig op dinsdag nog geen pubquiz in Lobbes.

Een nieuw zoekplaatje

elke woensdag Buurtkamer binnenstad
Alma Huis | Appelmarkt 17 | 10 uur
elke woensdag Stiltemeditatie in de
Sint-Joriskerk | 9.00 uur, meer
info www.stadsdominee.nl
elke donderdag Stilte/avondgebed | OudKatholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur
elke vrijdag

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke 4e zondag Huisbereide lekkernijen en
een mini-concert | Het Seminarie

Dit kunstwerk is te vinden op de muur
van Museum Flehite.
We kregen vele goede oplossingen
binnen, de winnaar heeft de bon
inmiddels ontvangen.

Waar vind je deze ronde afbeeldingen?
Mail het antwoord voor 31 augustus
naar info@bbn-amersfoort.nl
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.
Onder de goede inzenders verloten
we koffie met gebak bij BijHein aan
de Kortegracht.

UIT DE OUDE DOOS: HOF 20
Tekst en foto: Hans Wels, oude foto gevonden op facebookpagina van ‘Oud Amersfoort’.

In het pand Hof 20 (huidige nummering,
voorheen Hof 38) had mijn overgrootvader
van moeders kant, Jacob Grootendorst, in het
begin van de 20e eeuw een schoenwinkel. In
die tijd zat Kraanen met zijn schoenwinkel al
in de Krommestraat. Kraanen was rooms-katholiek en mijn grootvader was wat in die tijd
Nederlands-hervormd werd genoemd.
Hervormden kochten toen nog bij hervormden en katholieken bij katholieken. Nu wil het toeval dat beide
panden met de achterkanten tegen elkaar stonden en
beide schoenhandelaren ook dezelfde soort schoenen verkochten. Als mijn overgrootvader een bepaalde maat niet in voorraad had, dan zei hij dat hij
even in het magazijn ging zoeken. Maar hij liep dan
naar achteren en
kwam terug met
de betreffende
maat uit het magazijn van Kraanen. Zo kon het
gebeuren
dat
een hervormde
toch op katholieke schoenen liep
en omgekeerd.
In Hof 20 zit nu een
kleermaker. Op de
oude foto is op het
pand te lezen
‘Schoenen naar maat’.
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16 juli

Snuffelmarkt | Grote Koppel

t/m 17 juli

Headz & Portraitz | Kunsthuis
Glue | do t/m zo 13 – 17 uur

19 juli

Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 31 juli

We are water | Rietveld Paviljoen

6 en 20 aug.

Snuffelmarkt | Eemplein

t/m 14 aug.

Schurend Paradijs | Kunsthal kAde

16 augustus

Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 21 aug.

De museumcollectie | Musiom

t/m 28 aug.

Op zoek naar de toekomst
Mondriaanhuis

4 september

Keistad Triathlon

t/m 4 sept

Special Arts meets Mondriaan
Mariënhof

t/m 4 sept.

Beautiful Decay – Patrick Bergsma De vensterbank | Bergstraat 32

4 sept. t/m 5 mrt Onbegrensd | Mondriaanhuis
t/m 11 sept.

Ander licht op Withoos
Museum Flehite

17 september Snuffelmarkt | Eemplein
20 september Seniorentafel | 10.30 uur
Snuffelmarkt | Eemplein

1 oktober

1 en 2 oktober Vreemde gasten | meerdere
locaties in de binnenstad
t/m 2 oktober Ooggetuigen van de oorlog:
Amersfoort 1940-1945 | Museum
Flehite | Westsingel 50
t/m 9 oktober Foto-expositie Grensverleggers
Kantoendrukkerij Volmolen
t/m 2 jan. 2023 Voorbeeld - Nabeeld
Galerie de Ploegh

Redactie
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Peter Veeling

Contactgegevens BBN
Post
E-mail
Web
Facebook

Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033

Twitter

@bbnamersfoort

