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activiteiten & evenementen
kunStRoute kRalinGen cRooSwiJk

Zon. 28 SeptemBeR
podium liteRatuuR
13.00 – 15.30 uur alGemene BeGRaafplaatS cRooSwiJk | keRkhoflaan 1-5 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk organiseert in de aula van de begraafplaats een literaire middag 
rond het thema Vergankelijkheid. Met optredens van dichters Eddy Geerlings, Yvonne van der
Haven, Corien Ligtenberg, Suzanne van Munster en columnisten Dik Vuik en Arjen Baas. 
Sopraan Ellen Bouwmeester zingt liederen van o.a. Kurt Weil onder muzikale begeleiding van 
Suzette Ronteltap (accordeon). Ellen Bouwmeester studeerde Solozang en Opera aan het Maas-
trichts Conservatorium Besselink en aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze zong in diverse 
producties in het koor van De Nederlandse Opera, Opera Zuid, en de Opéra Royal de Wallonie. 
Bij de Nederlandse Opera zong zij onder andere in Puccini’s Tosca en Turandot en in Wagners 
Meistersinger von Nürnberg en Mozarts Zauberfl öte. Ellen heeft bijzondere belangstelling voor 
experimentele en vernieuwende vormen van muziektheater en locatieproducties. Zij werkte mee 
aan twee locatieproducties van Theatergroep Hollandia, ‘De Kadaverkantate’ en een bewerking 
van de Griekse tragedie ‘Fenicische Vrouwen’ van Euripides.
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk is er trots op haar literaire middag met dit eenmalige optreden 
op een unieke locatie te kunnen omlijsten.

vRiJ. 3 oktoBeR
openinG kunStRoute kRalinGen-cRooSwiJk
17.30 uur - inloop vanaf 17.00 uur GaleRie kRalinGen | GaShoudeRStRaat 9
Opening van Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2014 en de overzichtsexpositie met werk van deelne-
mende kunstenaars. De opening wordt verricht door Eric Dullaert van Cultureel Denkwerk. 
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Het duo René Koop & Suzette Ronteltap zorgt voor 
muzikale omlijsting. René (klarinet) en Suzette (accordeon) maken al zo’n 15 jaar samen muziek. 
Ze zijn doorlopend muzikaal actief binnen een wereldmuziek-ensemble van klezmer tot Zuid-Ameri-
kaans, en spelen daarnaast ook als trio (met een gitarist) gevarieerde muziek. (www.kalasjnikova.nl)
Om 20.00 uur is er een optreden van jazzformatie Cruise Control. 
Ruud Bergamin (sax) Bart Egeter (piano), Dan Simon (bas) en Julius Schulz (drums) improviseren 
op de jazz van de late vijftiger en vroege zestiger jaren en zijn niet bang voor een vette groove. 
In de pauze worden diverse deelnemers van de Kunstroute aan u voorgesteld. 

     

kunStweekend cRooSwiJk 

Zat. 4 oktoBeR   

openinG kunStweekend cRooSwiJk 
11.00 uur koffie5euRo | paRadiJSlaan 130-B
Koffi e5euro is een muziekpodium, fi lm- en expositieruimte op de hoek van de Rakstraat en de 
Paradijslaan. Tijdens het kunstweekend in Crooswijk is Koffi e5euro het festivalcafé, waar u terecht 
kunt voor koffi e, optredens, hapjes en drankjes. Na de opening om 11.00 uur treedt Peter Graute 
op met soundscapes, ‘Songs without words’. Op zaterdag en zondag vinden diverse live jamsessies 
plaats, onder meer begeleid door Peter Graute. Vanaf 17.30 uur kunt u in het festivalcafé napraten 
over de zaterdag. facebook.com/Koffi e5Euro

kiJk vooR actuele infoRmatie oveR het pRoGRamma op www.kunStRoutekRalinGencRooSwiJk.nl

de kunStRoute voeRt u lanGS vele expoSitieS. 
daaRnaaSt vinden de volGende openinGen en evenementen plaatS:

Zat. 4 oktoBeR 
film, ‘cRooSwiJkeRZand GekRaakt’ 
18.00 uur koffie5euRo | paRadiJSlaan 130-B
Inleiding door fi lmmaker Ron Blom en vertoning van zijn korte fi lm over Crooswijkerzand. 
Deze fi lm wordt tijdens het kunstweekend Crooswijk doorlopend vertoond.  www.ronblom.nl

Zon. 5 oktoBeR 

leZinG chaRleS RochuSSen
11.00 – 13.00 uur alGemene BeGRaafplaatS cRooSwiJk | keRkhoflaan 1
Monique Groeneweg en Dik Vuik geven een lezing over de schilder Charles Rochussen en zijn tijd. 
Rochussen werd precies 200 jaar geleden geboren, groeide deels op in Kralingen en werd na zijn 
dood in 1894 bijgezet op de Algemene Begraafplaats Crooswijk. In de lezing wordt stilgestaan 
bij zijn schilderwerk, dat deels ook Kralingen en Crooswijk in zijn tijd laat zien, en zijn betekenis 
voor de Nederlandse kunst. Ook komen aspecten aan de orde als de Napoleontische tijd en het 
ontstaan van het koninkrijk, het slavernijverleden en andere kenmerken van het tijdperk van Ro-
chussen. Tijdens de bijeenkomst is een expositie over Rochussen te zien. Aansluitend vindt onder 
begeleiding van een gids een wandeling plaats naar het graf van Charles Rochussen en andere 
monumenten op deze begraafplaats.

allochtoontJe laGeR 
17.00 uur  koffie5euRo | paRadiJSlaan 130-B
Muziek en dans.

Zat. 4 & Zon. 5 oktoBeR   

landSchapS-aRt & faShion
BuuRttuin de RakakkeR | RakStRaat
Judith Bohmer en Eli den Hartog presenteren landschaps-art & fashion. 
www.elirezeile.com

muZiek dave’S wave
heineken GeBouw | edouaRd JacoBSStRaat, hoek cRooSwiJkSeSinGel 
Dave speelt gitaar op verschillende tijdstippen.

the aRt of yoGa 
12.00 – 18.00 uur RuSthoflaan 56
Tijdens de Kunstroute kunt u even tot rust komen in de studio van Yoga met Lef!, gevestigd in een 
oud schoolgebouw tussen de kunstenaars van R56 Ateliers (zie deelnemerslijst). 
U bent van harte welkom in de yogaruimte voor een moment van stilte, een praatje met één van 
de docenten of een kop yogi tea. Eigenaresse Monique van Driel ziet een verband tussen yoga en 
creativiteit: ‘Yoga laat de energie stromen en stelt je in staat buiten de gebaande paden te gaan. 
Het kan mensen inspireren zich vanuit het diepst van hun binnenste te uiten’.
www.yogametlef.nl

afSluitinG kunStweekend cRooSwiJk
JaZZ in cRooSwiJk
14.00 – 19.00 uur SpeeltuinveReniGinG cRooSwiJk | SchutteRSStRaat 74
Het kunstweekend Crooswijk wordt afgesloten met een workingclass jazzfest. 
Met optredens van SIDHI (14.00 uur), Masha Bijlsma (16.00 uur) en Maarten Ouweneel (18.00 uur).
www.jazzincrooswijk.nl

kindeRkunStRoute cRooSwiJk

Zat. 4 & Zon. 5 oktoBeR   

tekenwoRkShopS
12.00 - 18.00 uur  tekenpRaktiJk tuRkooiS | RakStRaat 12-a
Tekenworkshops voor kinderen en volwassenen door Laura Voogt. Plezier in het creatieve proces 
is belangrijker dan een ‘goed’ resultaat.
www.tekenpraktijkturkoois.com 

woRkShop moBileS Bouwen
15.00 - 17.00 uur BuuRttuin de RakakkeR | RakStRaat
Kinderen bouwen mobiles en exposeren bij het tuinhuisje van de Rakakker.Met medewerking van 
HarVArt, Vasiliki en Harvey. Voor meer informatie: Studio HarVArt, info@harvart.nl

locatieS 
& kunStenaaRS

 17 Sandra de Neef  Vredehofstraat 76

  Sandra de Neef | Vera Harmsen | Marita Beukers

  Marianne E. Klapwijk | Willem van Hest 

 18 Beneden Oostzeedijk 99

  Robbert Jan Donker

 19 Erasmus Universiteit Rotterdam 

  Campus Woudestein  Burgemeester Oudlaan 50

  Erasmus Galerij: Jeroen Bodewits (1971-2014)

  Faculty Club: Sylvie Overheul | Op de campus: rondleidingen   

  langs o.m. werk van Karel Appel | Luuk Bode | Charlotte van Pallandt

  Constance Wibaut

 20 Botanische Tuin  Cederstraat 5

  Kaije Feenstra | Marjolein de Kwaadsteniet 

 21 Pro Rege  Oudedijk 113

  Aletta van Ommeren | Laura  Bargmann | Tineke  Noordzij   

  Jack de Deugd | Lara Muradjan | Flip Kolet | Vera Harmsen

  Marjolein de Kwaadsteniet | In de kerkzaal: Wim Wiegmann

  Ron Blom | Dik Vuik | In de hal: Charles Rochussen expositie

  KinderKunstRoute expositie

 22 Studio R  Dr. Zamenhofstraat 56

  Corinna de Jong

 23 The Kitchen  Willem Ruyslaan 223

  JAYVEN (Janny  Veninga)

 24 Vlietlaan 52a 

  kinderkunstwerk Artparade 2014 Regenboog 

 25 Galerie Kralingen  Gashouderstraat 9

  Overzichtsexpositie

 26 Ateliergebouw  Lambertusstraat 104

  Pim van Halem | Marijn de Jong | Bert Mulder

  Olphaert den Otter | Jacqueline Specken | Jan Wagner

  Marianne Fontein | Meta Goossen | Monique Louise Verkade  
 27 FIEGELMARKX   Avenue Concordia 30

  Evert den Hartog | Cassandra van Veen

 28 Makelaarskantoor Langejan  Oudedijk 25 

  Willemien Fransen  | Marike van Wijlen

 29 Deelen Art  Admiraliteitskade 90b

  Elzo Dibbets (zat.) | Eli Dijkers (zon.)

 30 Kunstcafé Het Rijk van Kralingen  Oudedijk 239a

  Einar Been 

 31 Eetcafé De Steek  Lusthofstraat 2a-4a   

  Jan M. de Grauw

 32 Buitenhuys Kralingen  Louise de Colignylaan 302

  Hanneke Kodde-de Crane  | JAYVEN (Janny Veninga)

  Lara Muradjan  

 33 Osteria Vicini  Kortekade 63a

  Einar Been | Mevrouwjansen | Marijn de Jong | Marcel Koeleman

  Marita Beukers | Ad Vermeer | Evert den Hartog | Sophie de Vos

  Wil Verkleij | OERA | Bregje van den Berg  | Annemarie Stuivenberg

 34 Aegidiusstraat 1

  Adrianus van Vliet

 35 Avenue Concordia 64

  Thea van Doorn

 36 Arte Concordia  Plantsoen Avenue Concordia 

  Douwe Halbertsma | Karin de Visser | Humango | Kees Buckens

  Hendri van der Putten | Egied Simons | George Belzer | Carla Feijen

  Jacqueline Specken | Chantal van Heeswijk | Cora Moret

 37 Voorschoterlaan 135

  Frank Stoopman | Djon Seedorf 

 38 Voorschoterlaan 137

  Manuel Kneepkens

 39 Atelier Willem van Hest  Annastraat 10

  Els van Teeffelen | Diet van Velzel | Francisca Henneman

  Willem van Hest

 40 Atelier-Galerie HK  Lambertusstraat 170    

  Hanneke Kodde-de Crane

 41 Pergamon Artshop  Waterloostraat 174d

  Henk Helmantel | Nico M. Peeters | Marius van Dokkum    

  Van de Ploeg | Mara Zwirs, e.a.

 42 Waterloostraat 192b 

  Clara Miedema 

 43 Art Gallery Quint Hartmann  Sionstraat 23   

  Tim van Gestel | Ytsen Engelsma | Quint Hartmann

  Koen Klok | Gustav Sørenson

 44 Oudedijk 209a 

  Norbert Hugenholtz

 45 Oostmaaslaan 35b 

  Bernarda Roelofs | Jan Breestraat

 46 Noordeinde 6a

  Ilse Heij | Tina Ionescu en: ‘Creatief van Huis Uit’ 

  Deelnemende kinderen - Expositie ´Mijn Beste Werk´:

  Metta (5 jaar) | Tim (6 jaar) | Esmeé (5 jaar) | Lili (11 jaar)

  Jette (9 jaar) | Magan (5 jaar) | Liv (8 jaar) | en anderen 
 47 Frits Ruysstraat 50d 

  Marianne E. Klapwijk 

 48 Pniël, Oudedijk 15

  Resultaten van de wildbrei-actie

  Dick van Veelen | Willem Nieland | Betsy van Rees, e.a.

 49 Begraafplaats Oud Kralingen  

  Laan van Oud Kralingen 1

  Norman Langelaan | Ad Backx    

 50 Utopia, Hal 3  Watertorenweg 180

  Margreeth Muller | Peter de Vette | Annelies Bernard

  Gerard van Groeningen | Hans Werlemann | Bob van Persie

 51 Honingerdijk 99b 

  Rogier Maaskant

 52 (Watertorenschool 1e verdieping

  Hoge Filterweg 270 

  Ineke Bokx-Vortman | deelnemers teken- en schilderschool:

  Jacqueline Smits | José Klaassen | Elly Mols | Trudi van Pelt   

  Peter Flohr | Mija van der Meulen | Will Plooij | Silvia de Hoop

  Fia van Zijl | Huub van Meel | Leah Houweling | Linda van Dijk

  Liana Salazar | Astrid Mink | Ilse Mink | Hermanze Steenbergen   

  Lien Punt | Lia ter Haar | Yvonne Higle

 53 Nesserdijk 406

  Louis Looijschelder

 54 Jericholaan 44b

  Marja Tholenaars

KRALINGENCROOSWIJK

 1  Speeltuin Crooswijk  Schuttersveld

  Charles Rochussen expositie | KinderKunstRoute expositie 

  Jazz in Crooswijk

 2 Sira  Minetti  Linker Rottekade 13 

  design en retro

 3 NIVON Dirk  Smitstraat 76 

  Tineke Noordzij 

 4 Heineken  Edouard Jacobsstraat

  hoek Crooswijksesingel

  Vera Harmsen | Marita Beukers | Eric van Solm

  Karin de Visser | JAYVEN (Janny Veninga) | Willem van Hest 

 5 Crooswijksebocht 5a

  Kaije Feenstra

 6 Rakakker  Rakstraat 31

  Judith Bohmer | Eli den Hartog / Eli Rez

 7 Tekenpraktijk Turkoois  Rakstraat 12a

  Laura Voogt

 8 Koffie5euro  Paradijslaan 130b

  Mevrouwjansen | Presentatie ‘Crooswijkerzand gekraakt’ 

  Ron Blom

 9 Ukelele Paradijs  Rakstraat hoek Paradijslaan

 10 De Witte Slagerij  Rakstraat 2

  Sophie de Vos

 11 Paradijslaan 112a

  Eli den Hartog | Eli Rez

 12 Paradijslaan 118a 

  Heksenvuur | atelier Heike Rabe

 13 Pootstraat 43 

  Ineke Hekking | Vera Whistler-Witleer

 14 Rusthoflaan 52

  Anita Doornheim | Annemarie Stuivenberg  | The art of yoga

15  R56  Ateliers  Rusthoflaan 56  

  Jacqueline le Bleu | Marcel IJzerman | Chris de Krijger

  Fleur van Dijk | Nadia van Luijk | London Loy | Marit de Wit 

  Solange | Lusse Alves | Dolinde Moerenhout | Marieke Pruis

  Evelien de Bruijn

16  Algemene Begraafplaats Crooswijk   Kerkhoflaan 1

  Podium Literatuur | Lezing Charles Rochussen



Ron Blom 
SchildeR en conceptual aRt / community 
aRt & video
Pro Rege, Oudedijk 113 
Ron Blom, conceptueel kunstenaar, ontwikkelt 
sociaal artistieke projecten met kunst en me-
dia. Samen creëren wij publieke ruimte! 
artist, moviemaker, organiser, conceptmanager.
06-15.24.75.63                    project@RonBlom.nl 
www.ronblom.nl                 www.deontmoeting.eu
www.wijk-tv.nl

 
 
ineke Bokx-vortman 
SchildeR
Hoge Filterweg 270  
Begeleiding van tekenen en schilderen in de 
Watertorenschool in de ‘Teken- en schilder 
huiskamer’, een expositie van de werken in 
acryl, aquarel, pastel en houtskool, gemaakt 
door deelnemers van de Teken en Schilder 
huiskamer Watertorenschool. In het atelier: de 
werken van Ineke Bokx in acryl, aquarel, olie-
verf, inktense, pastel en mixed media. 
(010) 453.20.74 of 06-14.86.68.87 
inekekunst@gmail.com 
www.everyoneweb.com/inekekunst

 
 
deelen art   
GaleRie
Admiraliteitskade 90 B
Deelen Art is een jonge, spraakmakende gale-
rie op een typisch Rotterdams plekje met een 
rijke historie. Tijdens de kunstroute is er op 11 
oktober de solo-expositie van Elzo Dibbets te 
zien. Zondag 12 oktober start de solo-expositie 
van Eli Dijkers. Twee dagen met fascinerende 
kunst. 
06-52.09.22.72                       info@deelenart.nl 
www.deelenart.nl

 
Jack de deugd 
SchildeR, fiGuRatief en kindvRiendeliJk
Pro Rege , Oudedijk 113
Linker Rottekade 13 
Mijn werk is gewoonlijk figuratief, vaak met 
een surrealistische inslag en ook humor wordt 
niet geschuwd. Door middel van woord- en 
beeldassociatie ontstaat een cryptische in-
terpretatie van de werkelijkheid. Tijdens het 
maken van dit werk spelen zowel verstand als 
onderbewustzijn een rol. Mijn hoofdthema is 
relativiteit. 
(010) 465.09.42             kunst.is.echt@gmail.com 

laura Bargmann 
BeeldhouweR
Pro Rege, Oudedijk 113 
Beeldhouwwerken vervaardigd in klei. 
06-28.48.17.26       laurabargmann@hotmail.com

einar Been 
fotoGRaaf
Kunstcafé Het Rijk van Kralingen
Oudedijk 239 A    
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Titel expositie: ‘Trapportalen en Portretten’. 
Zwart/wit fotoreeks van Kralingse trappor-
talen zoals die van het Libanon Lyceum (beide 
vestigingen) en van Pro Rege. De portretten 
tonen bekende en minder bekende Rotterdam-
mers uit de beeldende kunst en/of muziek. 
06-34.35.13.22       einarbeen@gmail.com

Bregje van den Berg 
SchildeR, keRamiSt en voRmGeveR
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Kinder Krabbels 
Leef je uit en maak je eigen kunstwerk! 
Kinderen kunnen bij mij tekenen/schilderen en 
ik zal de tekening vereeuwigen op keramiek 
naar keuze. Van pizzabord tot kaasplank… 
maak je eigen servies! Ook een bijzonder 
cadeau voor opa of oma, Vaderdag, Moederdag. 
06-24.21.46.98                             info@bbatelier.nl 
www.kinderkrabbels.nl                www.bbatelier.nl

marita  Beukers 
fotoGRaaf en collaGiSt
Osteria Vicini, Kortekade 63
Sandra de Neef, Vredehofstraat 76 
Edouard Jacobsstraat, hoek Crooswijksesingel
Fotograaf en collagist Marita Beukers bouwt 
collages door middel van haar eigen foto’s, 
waarbij ze de uitdaging aangaat om een nieu-
we werkelijkheid te creëren. Bij totaal verschil-
lende onderwerpen zoekt ze - vertrouwend op 
haar intuïtie - de perfecte verhouding tussen 
spanning en balans in haar werk. 
06-50.29.23.48                 info@maritabeukers.nl 
www.maritabeukers.nl

Robbert Jan donker 
BeeldhouweR
Beneden Oostzeedijk 99 
Bronzen beelden. 
06-19.41.63.46       donkertixiermicky@gmail.com 
www.robbertjandonker.nl 

thea van doorn 
SchildeR, aBStRact en fiGuRatief, kind-
vRiendeliJk
Avenue Concordia 64 
Academie Rotterdam 1968-1973. Van Doorn 
maakt thuis en in haar atelier weemoedig 
maar ook vrolijk werk. Ze tekent regelmatig bij 
muziek en dans. Hoe drukker ze het heeft hoe 
fanatieker ze wordt. In juli had ze een Schouw-
burg mediawandpresentatie ‘danstekeningen 
ConnyJanssenDanst’ en tekende ‘live’ 
bij North Sea Jazz’. 
06-41.24.86.56     theavandoorn@gmail.com 
theavandoorn@blogspot.com

erasmus universiteit 
Rotterdam 
expoSitie, kunStRondleidinGen
Campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50
Kunst is er op de Erasmus Universiteit op 
allerlei plaatsen en in diverse vormen. De 
kunstroute van de Erasmus Universiteit omvat 
onder andere werken van Karel Appel, Luuk 
Bode, Charlotte van Pallandt en Constance 
Wibaut. In de Erasmus Galerij kan men de ten-
toonstelling van de Rotterdamse kunstenaar 
Jeroen Bodewits (1971-2014) bezoeken. 
06-14.48.49.63   
Rondleidingen zaterdag en zondag 
om 14.00 en 16.00 uur.
Voor de rondleidingen bij voorkeur vooraf aan-
melden bij kunstzaken@efb.eur.nl. 
Vermeld svp bij het onderwerp ‘rondleiding 
kunstroute’. 

 
kaije feenstra 
tekeninGen, textiel
Crooswijksebocht 5-B
Botanische tuin, Cederstraat 5 
Het werk is een onderzoek tussen geometri-
sche en organische vormen. 
06-42.12.34.44                 klaasje2@xs4all.nl 
www.kaijefeenstra.nl 

deelnemeRSliJSt
kunStRoute kRalinGen cRooSwiJk

Zie voor meer informatie over het werk van de kunstenaars
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl 

fieGelmaRkx 
SchildeR, fotoGRaaf, BeeldhouweR en 
voRmGeveR
Avenue Concordia 30
In het voormalig postkantoor aan de Avenue 
Concordia heeft FIEGELMARKX een ontwerp-
bureau gecombineerd met winkel. 
Daar komen verschillende disciplines samen: 
interieurarchitectuur, modeontwerp en kunst. 
Tijdens de kunstroute is werk te zien van 
Evert den Hartog (bronzen beelden, foto’s) en 
Cassandra van Veen (schilderijen, tekeningen). 
06-48.24.32.99               saskia@fiegelmarkx.nl 
www.fiegelmarkx.nl

willemien fransen 
BeeldhouweR
Makelaarskantoor Langejan, Oudedijk 25, 
1e etage 
De beelden geven een indruk van beweging 
en gratie die de aandacht van de toeschouwer 
gevangen houdt. 
06-40.42.85.39     willemienfransen@gmail.com 
www.willemienfransen.com 

 
Jan mattheus de Grauw 
SchildeR en fotoGRaaf
Eetcafé De Steek, Lusthofstraat 2a-4a, 
hoek Waterloostraat 
Jan Mattheus de Grauw (Rotterdam 1939) gaf 
als kunstenaar-docent vele jaren les op alle ni-
veaus en reisde over de wereld met workshops 
en exposities. Hij pakt zijn oude ‘liefde’ op voor 
het landschap met stemmige gouaches onder 
het motto: “Aan Zee”. De inspiratiebron voor 
de gouaches ligt in Hoek van Holland en voor 
de foto’s in West Afrika. Het weerspiegelt in de 
wolken, duinen en zee, mijn waarnemingen ter 
plaatse en mijn stemmingen van de dag.
De expositie duurt tot 20 november 2014 en 

Zondag 12 oktober om 15.00 uur: Muziekperfor-

mance  ‘Zeegeluiden’ van de multi-instrumentalist 

Ad Vermeer en toelichting op het geëxposeerde 

werk door de exposant.

(010) 452.26.25           jandegrauw39@gmail.com 
www.jandegrauw.nl 

pim van halem 
aBStRact en fiGuRatief, tekenaaR
Lambertusstraat 104 
Ik teken wat ik zag toen ik even niet keek. 
06-24.44.86.36         pimvanhalem@yahoo.com 
pimvanhalem.blogspot.com 
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manuel kneepkens
SchildeR
Voorschoterlaan 137
Vrolijk werk contra de crisiskletsers. Zee-
meerminnen, naakten, alles onder het motto 
‘In heel de Rijnmond een Kneep aan de muur, 
want een Kneep aan de muur, dat maakt ge-
lukkig’.
(010) 414.25.91                 mankneep@upcmail.nl

hanneke kodde-de crane
SchildeR
Atelier-Galerie HK, Lambertusstraat 170 
Buitenhuys Kralingen, Louise de Colignylaan 302 
Overzichtstentoonstelling in eigen atelier van 
schilderijen en tekeningen. Hanneke schildert 
en tekent in losse stijl; vooral modellen en
stillevens. Zij gebruikt verschillende technieken 
en materialen om dynamisch fi guratief werk te 
maken. Een laatste mogelijkheid om de hand te 
leggen op haar betaalbare originele werken!
(010) 452.11.82                 arti@hannekekodde.nl

marcel koeleman
fotoGRafie en houtGRafiek
Osteria Vicini, Kortekade 63
Fotografi eserie ‘Flying Castles’, wereldwijd 
gefotografeerd en gedocumenteerd. 
Houtgrafi ek landschappen (250 x 50 cm.).
06-14.44.15.59             wendemarc@hotmail.com
www.wendemarc.nl

marjolein de kwaadsteniet
SchildeR
Pro Rege, Oudedijk 113
Botanische tuin, Cederstraat 5 
Kleine doekjes schildertechniek gecombineerd 
met vilten driedimensionale
(barbie)fi guurtjes. En kleine doekjes met stof-
poppetjes in houdingen die emoties
uitdrukken. Felle en sprekende kleuren spelen 
in samenspel met de afbeeldingen
een belangrijke rol.
06-21.29.66.31            marjolein252@hotmail.com
www.meisjeloos.com

norman langelaan
ReStauRatieaRchitect
Laan van Oud Kralingen 1 (begraafplaats)
Het mausoleum van de familie Kruyff uit 1911 
staat op de monumentenlijst. De kelder wordt 
omgebouwd tot columbarium. Kom rondkijken 
tijdens de restauratie. Verzamelen in de aula. 
Korte lezing op zaterdag en zondag om 15 u.
(010) 422.50.18                              06-33.16.20.53
normanlangelaan@hotmail.com

francisca henneman
unieke SieRaden van induStRieel RuBBeR
Atelier Willem van Hest, Annastraat 10
Francisca maakt voor Difranci unieke sieraden 
van industrieel rubber en silicone. Ieder stuk 
heeft een eigen naam en nummer. 
Ze zijn chique, stoer en anders.
(010) 226.15.17               fcmhenneman@hetnet.nl
www.difranci.com

willem van hest
SchildeR, tekenaaR, ZeefdRukkeR, kunSt-
oRGaniSatoR en SchRiJveR
Atelier Willem van Hest, Annastraat 10 
Edouard Jacobsstraat, hoek Crooswijksesingel
Sandra de Neef, Vredehofstraat 76
Willem van Hest schildert, tekent, produceert 
zeefdrukken, vooral portret, naakt en zijn stad 
Rotterdam. Hij schrijft dagboeken, interviews, 
portretten en artikelen. Recent: ‘Schildersdag-
boek’, een persoonlijke monografi e. Exposities 
in binnen- en buitenland: galeries, beurzen en 
musea. Werkt graag in opdracht. Organisato-
rische werkzaamheden, cultureel maatschap-
pelijke projecten, manifestaties in buurten, 
scholen etc.
Gastexposanten: Francisca Henneman, Els van 
Teeffelen en Diet van Velzel
06-14.82.74.32                    info@willemvanhest.nl
www.willemvanhest.nl
www.deontmoeting.eu

norbert hugenholtz
BeeldhouweR, fiGuRatief en kindvRiende-
liJk, woRkShopS SpekSteenBeweRkinG
Oudedijk 209 A
Mijn werk is voornamelijk fi guratief in hard 
en zacht gesteente. Ik geef workshops aan 
beginnende en gevorderde beeldhouwers in 
mijn atelier Camille et Auguste. U kunt onge-
stoord genieten van de Kunstroute door uw 
kind aan te melden voor een beginnerscursus 
Speksteen. Afgebeeld is een van mijn eerste 
beelden, genaamd ‘De Zucht’.
(010) 412.98.30                                      hhz@llr.nl
www.tourdegloire.nl

Jayven (Janny veninga)
SchildeR
The Kitchen, Willem Ruyslaan 4
Edouard Jacobsstraat, hoek Crooswijksesingel
Buitenhuys Kralingen, Louise de Colignylaan 302 
Kleurrijk werk in olie en acryl, naar de natuur, 
maritieme onderwerpen, portretten.
06-44.72.46.56               j.veninga1@chello.nl
www.jayven.nl
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vera harmsen
SchildeR en BeeldhouweR, fiGuRatief, 
kindvRiendeliJk, GeaSSemBleeRd weRk 
Edouard Jacobsstraat, hoek Crooswijksesingel
Sandra de Neef, Vredehofstraat 76
Pro Rege, Oudedijk 113 
Ik maak een vruchtbare koppeling van beel-
den. Herkenning van voorwerpen die niet 
meer hetzelfde zijn, ze dwingen je in hun om-
geving en relatie tot elkaar na te denken over 
de betekenis als geheel. Citaat Hans Vogels: 
‘Ook in haar schilderkunst kan alles vanuit 
verschillende gezichtspunten bezien worden.’
(010) 213.29.41                  veraharmsen@online.nl
http://home.online.nl/veraharmsen

eli den hartog
SchildeR, voRmGeveR, mode
Paradijslaan 112 A
Eli Rez presenteert landschaps- en schilderij-
kunst. Door mensenhanden gemaakt of door 
toeval ontstaan? Voor deze kunstwerken geldt 
beide. Bij de één heeft de grilligheid van de 
natuur de hoofdrol, bij de ander de door de 
kunstenaar bedachte vormen. Hoe dat tot 
uiting komt? Kom kijken.
06-41.51.52.95                       elirezeile@gmail.com
.elirezeile.com

ilse heij
leSSen vooR kindeRen, tekenen, dRuk-
technieken, knutSelen, poppentheateR
Noordeinde 6 A
Creatief van Huis Uit, lessen voor kinderen: 
tekenen, knutselen, poppentheater. Kom 
tijdens de Kunstroute kijken naar de foto-
expositie van Tina Ionescu. En naar de Kinder-
expositie bestaande uit tekeningen, poppen en 
objecten die tijdens de lessen gemaakt zijn.
Kinderen kunnen tijdens de Workshop zelf aan 
de slag met ijzerdraad of inkt.
11.00- 12.00: tekenen
14.00- 15.00: knutselen
Graag van tevoren opgeven: 
Ilse@creatiefvanhuisuit.nl of 06-55177644  
www.creatiefvanhuisuit.nl

ineke hekking
viltSteR
Pootstraat 43
Handgevilt 3D viltwerk met als basis onge-
kleurde schapenwol.
06-23.71.70.22            inekehekking@hotmail.com
www.blogspot.stielvilt.nl

Jazz in crooswijk
muZiek, kindvRiendeliJk
Schuttersstraat 74 (speeltuin)
Bij Jazz in Crooswijk kun je live jazz horen en 
zien. Working class jazz.
06 27.02.01.70      jazz.in.crooswijk@hotmail.com
www.jazzincrooswijk.nl

corinna de Jong
BeeldhouweR
Dr. Zamenhofstraat 56
Bronzen beelden. Eigen werk en werk in op-
dracht. Cursussen bronzen beelden. Boetseren 
bij Studio R.
(010) 213.14.13                    info@galeriebrons.com
www.galeriebrons.com

marijn de Jong
fotoGRaaf
Lambertusstraat 104
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Marijn de Jong fotografeert mensen en plekken 
uit zijn dagelijkse omgeving. Bij portretten drukt 
hij af op het moment dat de geportretteerde 
honderd procent aanwezig is. Plekken staan op 
het punt van verandering als Marijn zijn foto 
maakt. Zijn geschilderde portretten maken een 
scherp oog voor vorm en kleur zichtbaar.
06-24.91.80.12                      info@marijndejong.nl
www.marijndejong.nl

flip kolet
tekeninGen en aQuaRellen 
Pro Rege, Oudedijk 113
Flip Kolet volgt niet de mode van de kunst-
academie. Hij zoekt de verbeelding dicht bij 
de werkelijkheid,zoals de sfeer van stadsge-
zichten, landschappen of opmerkelijke 
observaties; tekeningen met een verhaal.  
fl ipkolet@kpnmail.nl

marianne e. klapwjk
SchildeR, fiGuRatief
Sandra de Neef, Vredehofstraat 76
Finansa, Frits Ruysstraat 50 D
In mijn werk is het lichaam een communica-
tiemiddel, te vergelijken met taal en wordt 
het gebruikt om informatie of emoties over 
te brengen. De wereld is vervuld met taal en 
tekens en hun integratie. De interactie en 
invloed die het woord en beeld op elkaar heb-
ben heeft mijn fascinatie. De sublimatie van 
poezie, beeld en materie die een bijna lijfelijke 
ervaring kunnen veroorzaken. Mijn betrokken-
heid met de mens, het kwetsbare daarvan is 
een centraal uitgangspunt.
(010) 411.10.35    marianne.e.klapwijk@gmail.com
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olphaert den otter 
SchildeR
Lambertusstraat 104 
Figuratief werk met oog voor de wereld/wer-
ken in een oude techniek (eitempera), maar 
met mijn kop in het heden. 
06-23.08.80.55                    olphaert@gmail.com 
www.olphaertdenotter.com

Sylvie overheul 
SchildeR en tekenaaR
Facultyclub Erasmus Universiteit, 
Burgemeester Oudlaan 50 
De tekeningen en schilderijen van Sylvie 
Overheul zijn figuratief met een klassieke 
knipoog. Alhoewel zij gespecialiseerd is in het 
portret, komen de thema’s water en lucht
ook veelvuldig voor. Naast het kunstenaar-
schap geeft zij ook les aan beginners en (ver)
gevorderden. 
06-26.04.26.81                   info@sylvieoverheul.nl 
www.sylvieoverheul.nl

 
 
lijstenmakerij pergamon
welSly eind 
Waterloostraat 174 D
Werk van diverse kunstenaars te zien o.a. 
Henk Helmantel, Nico M. Peeters, Marius van 
Dokkum, Van de Ploeg, en Mara Zwirs. 
(010) 413.20.40        info@pergamonprodukties.nl 
www.pergamonprodukties.nl 

pniël 
SchildeR en wild BReien
Oudedijk 15 
Cliënten van Pniël schilderen wekelijks in ons 
inloopatelier. Zij zullen enkele werken expo-
seren. Daarnaast gaan we wildbreien met 
wijkbewoners en zal aan de voorkant en in de 
binnentuin van Pniël kleurrijk breiwerk te zien 
zijn aan bomen, palen, kunstwerken en bank-
jes. Gebreide lapjes zijn welkom. 
(010)2726440            www.pniel.leliezorggroep.nl 

 
R56 ateliers 
SchildeR, keRamiSt, voRmGeveR, 
aBStRact en fiGuRatief
Rusthoflaan 56 
Door de poort aan de Rusthoflaan 56 betreedt 
u de wereld van een gevarieerde groep kun-
stenaars. Een veelvoud van disciplines, van 
schilderijen tot collages, glaskunst, kleding en 
design objecten gemaakt van hergebruikte 
boeken. Visies gaan van abstract en groots tot 
portret en ambacht, van verlichtend glas tot 
zoekend schilderwerk. 
06-24.91.53.63                       edb@delampion.com

louis looijschelder 
SchildeR, fiGuRatief
Nesserdijk 406 
Tijd 
Hoe laat het is kan niemand zeggen 
Niets zo ongrijpbaar als de tijd 
Maar blijf zolang je kunt mijn vriend 
Want tijdloos is genegenheid 
Marianne de Bruine +2003 
(010) 452.85.26             looijschelder@hetnet.nl 
www.louis-looijschelder.nl

mevrouwjansen 
fotoGRaaf/GemanipuleeRde foto’S
Paradijslaan 130 B
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Muziekoptredens/vintagemarkt & expositie
Koffie5Euro: www.facebook.com/Koffie5Euro
06-38.31.18.22           mevrouwjansen@hetnet.nl
www.mevrouwjansen.wix.com/mevrouwjansen

 
clara miedema 
SchildeR en GRaficuS 
Waterloostraat 192 B 
Omhoog kijkend.. even was er niets. 
Maar dan, de leegte vol wind. kom dichterbij. 
Zie je soms leven? 
(010) 785.54.02        ateliermiedema@telfort.nl 
www.Atelier-Miedema.nl

Sira minetti 
nummeR 13 deSiGn en RetRo
Linker Rottekade 13 
Wij restaureren alles zelf, van buisframe stoel 
tot Pastoe en ander houten retro meubilair. 
06-10.82.25.92                     info@nummer13.nl 
www.nummer13.nl 

 
Bert mulder 
SchildeR en BeeldhouweR
Lambertusstraat 104 
Thema: mensen, koppen, portretten. Werk-
wijze: Experimenten met (kranten)papier, 
2D en 3D. Mijn serie ‘Gepropte portretten’ is 
te zien. 
06-41.52.52.08              bert3.mulder@gmail.com 
bertmulder2.kunstinzicht.nl 
 

lara muradjan 
SchildeR
Pro Rege, Oudedijk 113
Buitenhuys, Louise de Colignylaan 302  
De kleurrijke schilderijen van Lara zijn meestal 
uitgevoerd in de stijl van figuratief magisch 
realisme. De schilderijen en tekeningen tonen 
haar bekwaamheid en passie voor de schilder-
kunst en laten de toeschouwers meegenieten 
van de magische wereld van het kleurenpalet 
van Lara. 
06-52.26.52.53               laramur@hetnet.nl 
www.laraskleurenpalet.nl 

 
Sandra de neef 
SchildeR
Vredehofstraat 76
Mooie stadsgezichten van Rotterdam uitge-
voerd in collage en mixed media op doek. 
Gast-exposanten: Marita Beukers, Vera Harm-
sen en Willem van Hest, Marianne E. Klapwijk. 
06-15.65.72.96                      Sandra@neefart.com 
www.neefart.com 

 
tineke noordzij 
SchildeR
Pro Rege, Oudedijk 113
Nivon, Dirk Smitstraat 76 
De toeschouwer letterlijk en figuurlijk bewegen 
door de dynamiek van mijn werk, vaak tango, 
flamenco of andere dans. Werk vaak live, zeer 
snel en met een ferme en dynamische kwast 
met veel kleur, allerlei verfsoorten en materia-
len, ook veel digitaal werk. Werk met bloemen 
in het Nivon, 
06-49.75.65.18           tineke.noordzij@versatel.nl 
www.tinekenoordzij.com 

 
oeRa 
fotoGRaaf en aRtpRintS
Osteria Vicini, Kortekade 63 
De artprints van OERA ontstaan door een 
digitale samensmelting van schilderijen en 
tekeningen van Sylvie Overheul en foto’s van 
Marcel Edixhoven.
06-26.04.26.81                              info@oera.eu 
www.oera.eu 

aletta van ommeren 
SchildeR
Pro Rege, Oudedijk 113 
Abstracte olieverfschilderijen, een tikje figura-
tief. Aquarellen, model en landschappen. Figu-
ratief met een abstracte touch. 
06-22.66.63.74       awgvanommeren@kpnmail.nl 
 

heike Rabe  
pottenBakkeRiJ hekSenvuuR keRamiSt
Paradijslaan 118 A 
Ik maak keramiek met de skyline van Rot-
terdam erin verwerkt. Pop-up café in de pot-
tenbakkerij, waar je koffie en taart van Rotter-
dams serviesgoed kan nuttigen 
(010) 4048444                     heike@heksenvuur.nl 
www.heksenvuur.nl

Bernarda Roelofs 
edelSmid
Oostmaaslaan 35 B
Moderne draagbare sieraden van zilver en 
goud. Combinaties van materialen zorgen voor 
contrast, beweegbare elementen zorgen voor 
verrassingen. Alle sieraden zijn unieke stuk-
ken. Ik werk ook in opdracht van particulieren 
en bedrijven. Demonstratie van zilvergieten in 
de cursusruimte van het atelier. Tevens zijn er 
schilderijen te zien van Jan Breestraat. 
06-51.45.41.95 en (010) 413.84.48 
info@bernardaroelofs.nl 
www.bernardaroelofs.nl

djon Seedorf 
SchildeR en voRmGeveR
Voorschoterlaan 135 
Ik teken en schilder in ongekunstelde lijnen, 
vlekken, toetsen, kleuren, vormen in verschil-
lende onverwachte houdingen. Ik laat de voor-
stelling aan het toeval over. De kijker maakt 
zijn eigen verhaal af. 
06 51.64.28.36              djonseedorf@gmail.com  

eric van Solm 
BeeldhouweR
Edouard Jacobsstraat, hoek Crooswijksesingel
Mijn beelden roepen gevoelens van verlaten-
heid en isolement op maar ze verwijzen tegelij-
kertijd naar nieuwe, ruimtelijke mogelijkheden. 
06-11.08.39.40            ervansolm@hotmail.com 
www.ericvansolm.com 

Jacqueline Specken 
BeeldhouweR, aBStRact
Lambertusstraat 104 
Blijheid, speels, kleur en spannende vormen 
zijn kenmerkend in het werk. Jacqueline bindt 
zich niet aan vaste materialen of structuur. 
Inspiratie vertaalt zich zo vrij mogelijk naar 
vorm en kleur. Verwondering en de glimlach 
van de schouwer maken het werk af. 
06-24.85.91.07           post@jacquelinespecken.nl 
www.jacquelinespecken.nl 
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laura voogt 
SchildeR, aBStRact en fiGuRatief, kind-
vRiendeliJk; docent
Tekenpraktijk Turkoois, Rakstraat 12 A 
Ik ben holistisch tekendocent en geef work-
shops en lessen voor volwassenen en 
kinderen. Plezier in het creatieve proces is 
belangrijker dan een ’goed’ resultaat. 
06-10.13.88.43 Laura@tekenpraktijkturkoois.com 
www.tekenpraktijkturkoois.com

Sophie de vos 
fotoGRaaf
Witte Slagerij, Rakstraat 2
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Sophie de Vos (Harlingen, 1992) studeert Fine 
Art aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
in Arnhem. In deze studie richt zij zich voor-
namelijk op fotografie, soms in combinatie 
met tekstuele werken. In haar werk speelt het 
lichaam een belangrijke rol, net als haar fasci-
natie voor menselijke interactie. 
06-19.42.32.60                           s.de.vos@live.nl 
www.cargocollective.com/sophiedevos

dik vuik
hiStoRicuS, SchRiJveR en columniSt
Pro Rege, Oudedijk 113
Verleden, heden en toekomst: geschiedenis is 
voor mij de bakermat van alles om ons heen. 
Ik onderzoek graag verbanden om ze vervol-
gens vorm te geven in artikelen, columns en 
boeken. Verhalen van gewone mensen zijn 
daarbij mijn leidraad voor geschiedschrijving. 
Ik werk zowel aan projecten op eigen initiatief 
als in opdracht.
06-10.08.04.05 dik.vuik@hetnet.nl

 
Jan wagner 
SchildeR en fiGuRatief
Lambertusstraat 104 
Jan Wagner verbeeldt in zijn schilderachtige 
stijl de emotionele lading die door de tijd aan 
de werkelijkheid wordt verleend. Vergankelijk-
heid loopt als een rode draad door zijn the-
ma’s. In zijn werken, waarin figuratie steeds in 
zekere mate aanwezig blijft, krijgen esthetiek, 
expressie en toeval een kans. 
(010) 465.54.80                     kunst@janwagner.nl 
www.janwagner.nl
 

vera whistler-witleer 
SchildeR, keRamiSt en BeeldhouweR
Pootstraat 43 
Ik maak werk met en op verschillende mate-
rialen waarbij de oppervlaktestructuren 
belangrijk zijn. 
06-28.82.73.13                       vwitleer@gmail.com 
rotterdamsekunstenaars.nl / Vera Witleer

 
 
wim wiegmann 
videomakeR
Pro Rege (kerkzaal), Oudedijk 113  
Mobiele scabreuze video-installatie. 
06-54.26.86.94                                  wimw@kw.nl 
www.wimw.kw.nl

marike van wijlen 
SchildeR
Makelaarskantoor Langejan, Oudedijk 25 
Marike van Wijlen schildert voornamelijk ab-
stract op doek en papier en maakt gebruik 
van verschillende technieken. Zij zoekt in haar 
werk naar ruimte, licht en verbinding. In haar 
vergezichten is het de sfeer, waarin de kijker 
mag dwalen. Zij combineert beeldend werk 
met gedichten.
06-49.94.45.09      marikevanwijlen@planet.nl 
www.marikevanwijlen.nl 

utopia 
SchildeR, fotoGRaaf, voRmGeveR, 
edelSmid
Hal 3, Watertorenweg 180 
CV Utopia is een coöperatieve vereniging in 
de Esch in Kralingen en bestaat al ruim 30 
jaar. De leden van Utopia houden zich bezig 
met kunst, cultuur en techniek. Deelnemende 
kunstenaars: Margreeth Muller, Peter de Vette, 
Annelies Bernard, Gerard van Groeningen, 
Hans Werlemann, Bob van Persie. 
06-45.66.21.03              info@anneliesbernard.nl 
www.utopia-rotterdam.nl
www.anneliesbernard.nl

 
diet van velzel 
SchildeR, fiGuRatief en kindvRiendeliJk
Atelier Willem van Hest, Annastraat 10 
Diet van Velzel tekent, schildert en maakt 
collages. Heeft klein werk met kleine scènes 
waarin mensen/mensjes figureren die vaak 
een komische of enigszins karikaturale vorm 
aannemen. Groter werk met onmogelijke 
fantasiesteden (soms met bewoners erin) of 
onmogelijke structuren. Af en toe (verzonnen) 
dieren, bomen en bloemen.
(010) 461.38.39                 dietvanvelzel@planet.nl 
www.dietvanvelzel.nl

 
 
wil verkleij 
fotoGRaaf
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Als gepassioneerd fotografe reist Wil Verkleij 
met haar camera door het alledaagse. Door 
gebruik van vlakken, structuren en spiegelin-
gen is er een andere, verrassende werkelijk-
heid zichtbaar. Haar werk roept verwondering, 
soms vervreemding en altijd vragen op. 
(010) 452.80.65  
wilverkleijfotografie@hotmail.com

 
 
ad vermeer  
fotoGRaaf
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Ad Vermeer (Rotterdam, 1953) is van origine 
muzikant en gitaarreparateur. Heeft een pas-
sie voor fotografie; waar hij heengaat, gaat 
zijn camera mee. Hij heeft vooral oog voor 
lichtval, schaduwwerking en spiegelingen. Zijn 
foto’s zijn afwisselend abstract en romantisch. 
‘Nee, op mijn foto’s komen géén mensen voor! 
Als fotograferende muzikant let ik op stilte en 
sfeer, weerspiegelingen, schaduwen, reflec-
ties en emoties van dat moment. Techniek is 
bijzaak, ”muziek” gaat mij bovenal! Mijn foto’s 
zijn gemaakt in Spanje, Frankrijk en Nederland.’ 
(010) 452.36.12                         info@advermeer.nl  

frank Stoopman 
BeeldhouweR
Plantsoen Voorschoterlaan
Naast de esthetische kant wil hij ook de 
schalkse en humoristische kant van het leven 
in zijn beelden uitdrukken. De vrouwfiguren 
zijn uitdagend en trekken de toeschouwer als 
het ware ‘vanzelf’  in hun wereld. Ze zijn ver-
stild en ‘willen’ aangeraakt worden; houding 
en anatomie zijn essentieel. 
Beweging en evenwicht zijn een voortdurende 
leidraad in de expressie, waarin de mens en 
in het bijzonder het kind in beweging centraal 
staat.
06-40.20.69.24               f.stoopman@upcmail.nl 
www.frankstoopman.nl

annemarie Stuivenberg 
foto & textile aRt
Osteria Vicini, Kortekade 63 
Creatie van het Nu. 
Foto’s gemaakt met een eenvoudige mobiel.
Foto’s zijn niet gemanipuleerd of gefotoshopt. 
Een weergeven van relativiteit in het moment. 
Eenvoud. Canvas met Textiel, reflectie van 
materie vormen.
06-15.27.43.40          info@amberexperience.com 
www.amberexperience.com 

 
els van teeffelen 
SchildeR
Atelier Willem van Hest, Annastraat 10 
Met verf en kwast, inkt en penseel baan ik mij 
een weg. Sinds 1988 ben ik beeldend kunste-
naar met tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland. Vorm, kleur, compositie. 
Het is aan mij. 
(010) 467.51.02                          els.t@hetnet.nl 

marja tholenaars 
keRamiSt
Jericholaan 44b 
Door mijn voorliefde voor portretten en mijn 
oude beroep, kapper, maak ik vooral hoofden. 
Ook als gebruikskeramiek. de zogenaamde 
kopkannen en kopvazen,  die ik draai op de 
draaischijf en daarna vervorm. Mijn modever-
leden speelt ook een rol, ik onderzoek hoe ik 
porselein er uit kan laten zien als textiel. 
06-55.37.48.53   marja@kleigoedenbakwerk.nl 
www.kleigoedenbakwerk.nl 
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kindeRkunStRoute cRooSwiJk

Zat. 4 oktoBeR 
 
openinG met hapJeS en muZiek
textiele kunSt & viSual aRt in een pop up GalleRy  
15.00 uur RuSthoflaan 52 
Een ontmoeting met verschillende kunstenaars. Annemarie Stuivenberg en Anita Doornhein heb-
ben een gezamenlijke interesse in het werken met textiel en materie. Zij zien dit nieuwe project als 
een uitdaging om hun creativiteit te verenigen. Er wordt gewerkt met licht (Anita) en met lagen 
textiel (Annemarie).De verschillende disciplines komen samen in de workshops voor kinderen en 
voor allochtone vrouwen uit de wijk. In de kinderworkshop wordt een groot textiel object gemaakt. 
In de workshop voor allochtone vrouwen staat het ontwerpen van diverse soorten tasjes centraal.  
De exposities van  Annemarie en Anita zijn de gehele maand oktober te bezichtigen, samen met 
het kunstwerk van de kinderen en de tasjes van de vrouwen uit Crooswijk. De presentatie van 
energie speelt een grote rol in het werk van de kunstenaressen, samen met thema’s zoals lichtef-
fect, beweging en duurzaamheid. De kern van hun werk is de beleving en verruiming van materie.  
De expositie is verder geopend in de weekends van 18/19 en 25/26 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

Zon. 5 oktoBeR
StoepkRiJt-tekenwedStRiJd ‘de Zoete ontmoetinG’
13.00 – 14.00 uur naaSt SpeeltuinveReniGinG cRooSwiJk (SchutteRSveld)
Tekenwedstrijd voor kinderen van drie tot twaalf jaar. 

Zat. 4 & Zon. 5 oktoBeR
textiele kunSt & viSual aRt in een pop up GalleRy 
12.00 – 17.00 uur  RuSthoflaan 52
Een ontmoeting met Annemarie Stuivenberg en Anita Doornhein.

kunStweekend kRalinGen

vRiJ. 10 oktoBeR  

openinG oveRZichtSexpoSitie fotoGRafie t/m 5 nov.
17.30 uur - inloop vanaf 17.00 uur oSteRia & meRcato vicini | koRtekade 63
Opening van de expositie van aan de Kunstroute deelnemende fotografen door
Margot Annuschek, educatief medewerkster van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De 
feestelijke opening wordt muzikaal opgeluisterd door een optreden van de Kralingse gitarist Ad 
Vermeer. Speciaal voor de gelegenheid improviseert hij op het thema: ´Verstilde Beelden´. De 
tentoonstelling is tot en met 5 november te bezoeken.

Zat. 11 oktoBeR 

aRtpaRade 
10.00 uur  pniël | oudediJk 15 
Laat u meevoeren door de kunstoptocht die vanaf 10.00 uur door Kralingen trekt, om ca. 11.30 uur 
een optreden verzorgt in Pniël en u vanaf 12.00 uur meeneemt naar een aantal ateliers en een 
galerie in de buurt.

muZikale openinG kunStweekend kRalinGen
11.00 uur  pniël | oudediJk 15 
Feestelijke opening van het kunstweekend Kralingen met koffie en een traktatie. 
U kunt een expositie bezoeken en de resultaten van de wildbrei-actie bewonderen. 
Met optredens van de Artparade en Kwartet 4Now.  
Kralinger Joop van den Bos leest gedichten. 
U kunt nog tot 6 oktober meebreien! Meer informatie vindt u op:
www.pniel.leliezorggroep.nl/nieuws/wie-beheerst-de-breikunst

Zat. 11 & Zon. 12 oktoBeR  
GRatiS poRtRetfoto’S dooR RoGieR maaSkant 
14.00 – 22.00 uur  honinGeRdiJk 99B  (paRkeRen GRatiS) 
Een portretsessie van 20 minuten. Per sessie is er plaats voor ongeveer vijf mensen. U kunt 
zich tot woensdag 8 oktober aanmelden met voorkeur voor datum en tijd via contact@rogier-
maaskant.com, maar natuurlijk ook gewoon langskomen. Daarnaast exposeert hij nieuw werk.
Rogier Maaskant is beeldend kunstenaar en all-round fotograaf. Zijn portretten verschenen o.a. in 
de VPRO-Gids, Intermediair en de New York Times. rogiermaaskant.com 
 
ReStauRatie mauSoleum 
12.00 – 16.00 uur BeGRaafplaatS oud kRalinGen | laan van oud kRalinGen 1     
Het mausoleum van de familie Kruyff dateert van 1911. Het is een van de weinige mausolea in 
Nederland en daarom op de monumentenlijst geplaatst. De kelder wordt omgebouwd tot colum-
barium. Op 11 en 12 oktober kunt u rondkijken tijdens de restauratie en een bezoek brengen aan 
de kelder, het toekomstig columbarium. Verzamelen in de aula (doorlopen vanaf de parkeerplaats 
naar het eind van de oprijlaan). Korte lezing op zaterdag en zondagmiddag om 15.00 uur.

demonStRatie ZilveRGieten
12.00 - 18.00 uur atelieR BeRnaRda RoelofS | ooStmaaSlaan 35-B
In de cursusruimte van haar atelier geeft edelsmid Bernarda Roelofs een demonstratie zilvergie-
ten. Voor meer informatie: info@bernardaroelofs.nl

muZiek en tentoonStellinGen
12.00 - 18.00 uur lamBeRtuSStRaat 104
In een oud schoolgebouw aan de Lambertusstraat werken verschillende kunstenaars. Tijdens de 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk ontvangen zij u graag in hun atelier. Naast een kopje koffie of thee 
en natuurlijk een diversiteit aan kunst wordt u getrakteerd op optredens van het Retorisch Kwar-
tet, Canto Lyrico en dichters Floor Leemans en Yvonne van der Haven. Programma:
Retorisch Kwartet (zat. 12.00 uur en 15.00 uur),  
Floor Leemans (zat. 13.00 uur, 14.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur)  
Canto Lyrico (zon. 13.00 uur en 15.00 uur)  
Yvonne van der Haven (zon. 14.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur).

eRaSmuS univeRSiteit | RondleidinG en expoSitieS
14.00 & 16.00 uur eRaSmuS univeRSiteit | BuRGemeeSteR oudlaan 50 
De kunstroute van de Erasmus Universiteit omvat onder meer werken van Karel Appel, Luuk Bode, 
Charlotte van Pallandt en Constance Wibaut. In de Erasmus Galerij kunt u de tentoonstelling van 
de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Bodewits (1971-2014) bezoeken. 
Op zaterdag en zondag zijn er rondleidingen om 14.00 en 16.00 uur, waarbij ook de expositie van 
Sylvie Overheul in de Facultyclub wordt bezocht.
Voor de rondleidingen graag vooraf aan melden bij kunstzaken@efb.eur.nl.
Vermeld s.v.p. bij het onderwerp ‘rondleiding kunstroute’.

kunSt BeweeGt menSen 
12.00 – 18.00 uur
Wim Wiegmann beweegt met een mobiele videopresentatie door Kralingen. Doorlopend vertoont 
hij korte documentaire ontboezemingen, niet gebonden aan locaties maar wel verbonden met 
kunst. www.wimw.kw.nl/kunstroute, www.vimeo.com/dutchdocu

Zon. 12 oktoBeR 

openinG expoSitie ‘aan Zee’ Jan m. de GRauw t/m 19 nov
15.00 uur  de Steek | luSthofStRaat 2-a 
Muziekperformance ‘Zeegeluiden’ van de multi-instrumentalist Ad Vermeer en toelichting op het 
geëxposeerde werk door de exposant.
 
muZikaal optReden
16.00 en 17.00 uur  pRo ReGe | oudediJk 113
‘Dave’s wave’, Dave op gitaar.

tot en met Zon. 12 oktoBeR 
aRte concoRdia | Beelden in de openlucht
Zaterdag 13 september is de tweede editie van Arte Concordia luisterrijk geopend. Aan de sfeer-
volle Avenue Concordia zijn beelden en installaties te zien van de Rotterdamse kunstenaars Douwe 
Halbertsma, Karin de Visser, Humango, Kees Buckens, Hendri van der Putten, Egied Simons, Ge-
orge Belzer, Carla Feijen en Jacqueline Specken, Chantal van Heeswijk en Cora Moret. De afsluiting 
van de tentoonstelling is op zondag 12 oktober tijdens het kunstweekend Kralingen. Meer informa-
tie over de deelnemende kunstenaars, het programma en de activiteiten vindt u in weekblad De 
Ster, bij boekhandel Amesz en op www.arteconcordia.nl. Kom kijken en laat u verrassen! Contact-
persoon: Cora Moret. Arte Concordia is mogelijk gemaakt door de Gebiedscommissie Kralingen-
Crooswijk, het Elise Mathilde Fonds, Kunstroute Kralingen-Crooswijk en diverse sponsors.

kindeRkunStRoute kRalinGen

Zat. 11 & Zon. 12 oktoBeR 

kindeR kRaBBelS - kindeRtekeninGen op keRamiek 
dooR BReGJe van den BeRG 
12.00 - 18.00 uur oSteRia vicini | koRtekade 63-69
Leef je uit en maak je eigen kunstwerk! Bregje zal de tekening/schildering vereeuwigen op kera-
miek naar keuze. Van pizzabord tot kaasplank… maak je eigen servies! Ook een bijzonder cadeau 
voor opa of oma, Vaderdag of Moederdag.
www.kinderkrabbels.nl  

kunStleSSen vooR kindeRen
12.00 - 18.00 uur cReatief van huiS uit | nooRdeinde 6-a
Ilse Heij geeft lessen tekenen, druktechnieken, knutselen en poppentheater aan kinderen.
www.creatiefvanhuisuit.nl

BeGinneRScuRSuS SpekSteenBeweRkinG
noRBeRt huGenholtZ 
12.00 - 18.00 uur  atelieR camille et auGuSte | oudediJk 209-a
Norbert Hugenholtz werkt voornamelijk figuratief in hard en zacht gesteente. 
U kunt ongestoord genieten van de Kunstroute door uw kind aan te melden voor een beginners-
cursus Speksteen. Tel: (010) 4129830

kunStRoute culinaiR
ook dit JaaR kunt u op een aantal locatieS even uitRuSten 
van het kunStkiJken en ietS eten of dRinken.

koffie5euRo | paRadiJSlaan 130-B
Hangout van de Kunstroute in Crooswijk. Koffie, hapjes en drankjes. 

pottenBakkeRiJ hekSenvuuR | paRadiJSlaan 118-a 
Pop-up café in de pottenbakkerij: koffie en taart van Rotterdams serviesgoed tegen een kleine 
vergoeding. www.heksenvuur.nl 

de Steek | hoek luSthofStRaat -wateRlooStRaat
Dit gezellige eetcafé is op 11 en 12 oktober geopend van 12.00 tot 24.00 uur. Naast de gewone 
kaart, kunt u tijdens de kunstroute genieten van Salade De Steek met stukjes biefstuk, Bal gehakt 
De Steek met gebakken champignons en Tosti De Steek.
www.iens.nl/restaurant/32689/rotterdam-de-steek

kunStcafe RiJk van kRalinGen | oudediJk 239-a
Speciale aanbieding voor de Kunstroute: gepekelde en op eikenhouten vuur gerookte kippenpoot 
met gebakken aardappelen en salade voor € 7,50. 

oSteRia vicini | koRtekade 63
In dit Italiaanse buurtrestaurant kunt u terecht voor een espresso, focaccia of een diner met het 
hele gezin. Geopend van 9.30 tot 23.30 uur.  
www.vicinirotterdam.nl

the kitchen | willem RuySlaan 223
Bar, café en Europees restaurant op een nieuwe locatie met een nieuw menu. The Kitchen biedt 
tijdens de kunstroute koffie en een taartje naar keuze aan voor € 4,25. 
www.the-kitchen.nl

BuitenhuyS kRalinGen | louiSe de coliGnylaan 302
Uitgebreid café-restaurant. U kunt hier terecht van koffie, thee, taartjes en lunch tot wat sterkers, 
een bittergarnituur of een diner.


