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 Erik Winkler neemt deel aan 
nationale erfgoedfair op Paleis ‘t Loo

 
De enige in Nederland die alles in de vingers heeft

DIEMEN – Erik Winkler van De-
koratie Studio Ferry Winkler aan 
de Stammerkamp 14 in Diemen 
neemt op 16 juni onder de naam 
‘Schitterend’ deel aan de nationa-
le erfgoedfair ‘Historisch Wonen’ 
op Paleis ‘t Loo in Apeldoorn. 

Die dag staan diverse ambachtslie-
den met hun werk op het landgoed 
van het koninklijk paleis en tonen 
hun kennis en vaardigheden aan 
het publiek. Winkler is door de or-
ganisator van het evenement, He-
renhuis Magazine, gevraagd om als 
meestervergulder aanwezig te zijn. 
Hij doet dit onder de naam ‘Schit-
terend’, het label waarbinnen hij 

de laatste jaren zijn ambachtelijke 
glaskunstpanelen en andere objec-
ten heeft ondergebracht. Behalve 
vergulden is Winkler ook thuis in 
vele andere ambachtelijke technie-
ken (zoals glasetsen, vergulden, 
verzilveren en glasslijpen) en is 
daarmee de enige in Nederland die 
alles in de vingers heeft.

Winkler: “Ik was onlangs op een 
kunst- en restauratiebeurs in Breda 
en ben toen door Herenhuis Maga-

zine benaderd om deel te nemen 
aan de erfgoedfair in Paleis ‘t Loo.”

Hij laat tijdens de erfgoedfair zijn 
werk zien. “Als meestervergulder 
kan ik voor klanten op diverse ter-
reinen van betekenis zijn. Behalve 
dat ik glaskunstwerken maak, kan 
ik ook diverse soorten objecten 
vergulden. Denk daarbij aan on-
der meer ornamenten, hekwerken, 
meubels, windvaantjes en toren-
haantjes.”

Winkler exposeerde in april jl. een 
van zijn werken tijdens de Kunst-
route Diemen. “Ik was helaas te 
laat om aan de kunstroute deel te 
nemen. Maar nadat ik contact had 

Groen Lintje voor IVN
Vorige week, op Wereldmilieudag, kreeg IVN werkgroep Diemen 
het eerste Groene Lintje van GroenLinks Diemen.

GroenLinks hecht veel waarde aan het werk van IVN in Diemen. “De 
werkgroep, bestaande uit Carry Pot, Cathy Wiersema, Janny Gerrits 
en Petra Kerkhof, zet zich al jaren in om de natuur in en om Die-
men in kaart te brengen, te onderhouden, te beschermen en onder 
de aandacht van het publiek te brengen. Juist in deze tijd, waarin 
vooral de jeugd het contact met de natuur dreigt te verliezen, van 
groot algemeen belang”, meldt de partij. Wie ook iemand weet met 
een groot milieubewustzijn, kan deze persoon nomineren voor het 
Groene Lintje van volgend jaar.

Feest en uitstapjes op tweede 
projectdag StC Diemen

DIEMEN – Een gezellig buurtfeest 
bij Beukenhorst en Berkenstede 
was één van de onderdelen van de 
tweede projectdag van Serve the 
City (StC) Diemen afgelopen zater-

dag. ‘s Middags bezochten bewo-
ners van De Diem Artis, werd een 
wankele schutting gemaakt en 
beleefden enkele deelnemers van 
WonenPlus een gezellige middag.

Spelletjes, heerlijke hapjes ge-
maakt door de buurtbewoners en 
samen voetbal kijken. Dat waren 
de ingrediënten van het buurtfeest 
deze zaterdagmiddag. De buurtkin-
deren vermaakten zich uitstekend 
met oud-Hollandse spelletjes als 
spijkerpoepen, touwtrekken en 
beschuitfluiten. De lange tafel die 
gereserveerd was voor de culinaire 
bijdragen van de buren kon het ge-
wicht van alle lekkere hapjes bijna 
niet dragen. Buurtbewoonster Ma-
rianne Ockeloen zorgde er samen 
met buurtkinderen voor dat veel 
buren een bijdrage leverden aan de 
hapjestafel. Mevrouw Fels woont al 
19 jaar in Beukenhorst. “Dit is voor 
het eerst dat ik een buurtfeest mee-
maak. Wie weet leer ik vandaag bu-
ren die ik alleen van gedag zeggen 
ken, beter kennen.”

Voorzitter Tinka Veninga kijkt 
tevreden terug op de tweede pro-
jectdag en het buurtfeest: “Het was 
echt een feest van de buurt. On-
danks dat het weer niet helemaal 
meewerkte, kwamen veel buurtbe-
woners toch even langs. Ik hoorde 
buren met elkaar praten over de 
mogelijkheid om met woonstich-
ting De Key te overleggen om de 
omgeving wat op te fleuren. “

Kinderen vermaken zich met oud-Hollandse spelletjes op het buurtfeest van StC 
Diemen. foto: Dave pelham

Erik Winkler aan het werk.

opgenomen met organisator Kunst-
zin Diemen mocht ik een werkstuk 
tentoonstellen op de expositie van 
Kunstzin Diemen in het gemeen-
tehuis. Ik ben op de eerste dag van 
de Kunstroute Diemen ‘s ochtends 

in het gemeentehuis aanwezig ge-
weest en heb daar veel positieve re-
acties op mijn werk gekregen. Ook 
waren er veel bezoekers die vragen 
over mijn werk stelden. Ik wil bin-
nenkort lid worden van Kunstzin 

Diemen en ben vast en zeker van 
plan om deel te nemen aan de vol-
gende kunstroute. Voor nu kunnen 
geïnteresseerden een kijkje nemen 
op mijn vernieuwde website www.
schitterend.eu.” Erik Winkler.

‘Ik was helaas te laat  

om aan de kunstroute 

deel te nemen’




