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Welkom bij de negende kunstroute 
kralingen-CroosWijk
Negen jaar geleden ging de eerste Kunstroute Kralingen-Crooswijk van start. Een spannend 
nieuw avontuur in kunst en cultuur, dat het werk van heel veel beeldende kunstenaars bekend 
maakte bij het grote publiek. Nu, negen jaar later, is het intitiatief uitgegroeid tot een festival dat 
jaarlijks werk van meer dan honderd kunstenaars in beeld brengt. Maar de Kunstroute Kralingen-
Crooswijk is intussen veel meer geworden. Er zijn naast de beeldende kunst nieuwe thema’s 
bijgekomen, zoals erfgoed, literatuur en muziek. Exposities en activiteiten beperken zich niet 
alleen achter de voordeur, maar laten ook op straat zien welke rol kunst en cultuur in onze wij-
ken spelen.
Elk jaar geven we vernieuwing een kans binnen die twee weekends die onze Kunstroute telt. Ook 
dit jaar zult u daarom verrassende activiteiten en locaties in het programma aantreffen. Van 
kunst in de open lucht op het braakliggende Crooswijkerzand in Nieuw Crooswijk tot bijzondere 
pop-up exposities van de Rotterdamse galeriehouder Bob Smit (organisator van onder andere de 
NO WALLS Exposities). U zult binnen en buiten muziek horen, kunst zien en een gastvrij onthaal 
vinden in de vele galeries, ateliers en andere culturele hotspots van Kralingen-Crooswijk.
Over enkele weken gaan we al snel weer aan de slag voor volgend jaar. Een bijzonder jaar, want 
in 2016 lonkt het tienjarig jubileum. Ook dan staan we weer voor de taak om u te verrassen en 
verbazen, zoals kunst en cultuur behoren te doen. We hopen dat ons programma in de komende 
weken ook u daar al een beetje nieuwgierig naar maakt. Want uiteindelijk zou de Kunstroute zon-
der u geen succes kunnen blijven. We hopen u te zien, bij deze én bij de volgende Kunstroute.
Bestuur en coördinatie van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk

Vrij. 2 oktober 17.00 UUR (INLOOP)

oPening negende kunstroute door sjarel eX
GaLeRIe KRaLINGeN, GashOUdeRstRaat 9
In Galerie Kralingen wordt de negende Kunstroute Kralingen-Crooswijk geopend door Sjarel Ex 
(directeur Museum Boijmans van Beuningen).
In Galerie Kralingen is de grote overzichtsexpositie van deze Kunstroute Kralingen-Crooswijk te 
zien, met tal van kunstwerken van ruim zeventig deelnemende kunstenaars. In totaal is tijdens 
de twee Kunstroute weekends werk van ruim honderd kunstenaars te zien.
De opening wordt omlijst met optredens van de jazzformatie Cruise Control en dansschool Got-
2Groove. Bij de bar van de galerie wordt voor hapjes en drankjes gezorgd.

Vrij. 2 oktober 18.20 UUR

Veiling Van geseleCteerde kunstWerken
GaLeRIe KRaLINGeN, GashOUdeRstRaat 9
Na de feestelijke opening van de negende Kunstroute Kralingen-Crooswijk krijgt u gelijk de kans 
om een kunstwerk aan te schaffen. De veiling van de Kunstroute wordt in ere hersteld. Een aan-
tal tevoren geselecteerde kunstwerken wordt hierbij te koop aangeboden.
Veilingmeester Kees Vrijdag was van 1982 tot 2012 werkzaam bij de Kamer van Koophandel in de 
gebieden ‘Haven en citypromotie’, ‘Internationale handel’ en ‘communicatie’. Hij heeft meerdere 
bestuursfuncties in de stad en is betrokken bij ‘Aan den Slag!’, een revival van de Opbouwdag op 
18 mei 2016. Deze ervaren stadgenoot begint de veiling met het aanbieden van Sjare’s Choice, de 
door Sjarel Ex gekozen werkstukken uit het Kunstroute-aanbod. Vervolgens worden ook andere 
kunstwerken aangeboden. Sla uw slag en biedt mee!

Vrij. 2 oktober 20.00 UUR

liVe oPtreden Cruise Control
GaLeRIe KRaLINGeN, GashOUdeRstRaat 9
Muziek is de laatste jaren een niet meer weg te denken onderdeel van de Kunstroute Kralingen-
Crooswijk. Cruise Control is een bewezen jazzformatie die met haar optredens in Galerie Kralin-
gen inmiddels een vast en breed publiek aanspreekt. Voor wie na de openingstoespraken en de 
kunstveiling eens helemaal wil ontspannen en gewoon lekker genieten van de muziek, is er een 
avondvullend programma van Cruise Control. 

doorloPend 
tot en met Zon. 11 oktober
arte ConCordia 2015
aveNUe CONCORdIa
Van 12 september tot en met 11 oktober vindt voor de derde 
keer een bijzondere tentoonstelling in de openbare ruimte 
plaats: Arte Concordia 2015. De Avenue Concordia in Kralin-
gen heeft dan een complete metamorfose ondergaan en is 
een maand lang omgetoverd tot een beeldenpark, geflan-
keerd door twee rijen unieke vlaggen: de Tuilerieën! 
Op de middenberm wordt u verrast door veertien grote 
beelden. Daarnaast wapperen er aan de gevels maar liefs 
45 vlaggen van evenzoveel kunstenaars. Initiatiefnemer is 
Cora Moret. Olphaert den Otter is dit jaar curator. Gelijk-
tijdig zijn bijna alle vlaggen te zien op de Vlaggenparade 
aan de Maasboulevard nabij De Boeg, aan de voet van de 
Erasmusbrug. 
De beelden zijn gemaakt door: Boris van Berkum, Rob 
Birza, Stefan Gross, Jacob, Robin Kolleman, Albert Kramer, 
Wilco Kwerreveld, Olaf Mooij, Onno Poiesz, Frank Sciarone, 
Belinda Tijssen, Zeger Reyers, Koen de Vries en Ben Zegers.
De volgende kunstenaars hebben de vlaggen ontworpen: 
Karin Arink, Marjolijn van den Assem, Ben Augustus, Geert 
Baas, Boris van Berkum, Jean-marie Bytebier, Lisa Cou-
wenbergh, Anuli Croon, Hein Dingemans, Thea van Doorn, 
Hadassah Emmerich, Lizan Freijsen, Bert Frings, Eric Jan 
van de Geer, Tobias Gerber, Christie van der Haak, Milou van 
Ham, Bernadet ten Hove, Jacob, Maarten Janssen, Nour 
Eddine Jarram, John Kegreisz, Wendell Kerwhen, Ditty 
Ketting, Ton van Kints, Peter Koole, Ton Kraayeveld, Line 
Kramer, Gabriëlle van de Laak, Ton Mars, Marc Mulders, Mai 
van Oers, Serge Onnen, Sef Peeters, Jochem Rotteveel, 
Charlotte Schleiffert, Sebastiaan Schlicher, Simon Schrik-
ker, Roland Sohier, Stang, Koen Taselaar, Edward Teeuw, 
Reinoud van Vught en Maarten Wending.
Alle informatie is te vinden op de website www.arteconcor-
dia.nl en op Facebook.

Het beeld van Onno Poijesz wordt geplaatst



de kunstroute Voert u langs Vele eXPosities.  
daarnaast Vinden de Volgende oPeningen en eVenementen Plaats:

Zat. 3 oktober 11.00 – 18.00 UUR 

FestiValCaFe CroosWijk

Zon. 4 oktober 12.00 – 18.00 UUR

Croos eXerCitiestraat 2
Croos wordt een nieuwe culturele hotspot in Crooswijk. Tijdens de Kunstroute is alvast een voor-
proefje te zien. Op zaterdag 3 oktober om 11.00 uur opent de Kunstroute in Crooswijk bij Croos 
met een welkomstwoord van Croos, een toespraak van Debora Fernald namens de Kunstroute 
Kralingen-Crooswijk en uitleg over het Crooswijkerzand door Ivo Streng.
Er zijn muzikale optredens van het duo Stooker & Jansen (11.00, 11.45 en 15.30 uur), Freebird 
(14.30 en 16.00 uur) en Marlie’s Angels (11.20 en 15.00 uur). Marlie’s Angels (www.marliekefris.
com) is een akoestisch trio met folk, pop en country muziek, zeer geschikt voor een zondagmid-
dag in de kroeg en natuurlijk ook bij (intieme) feestjes, partijen en huiskamerconcerten. Het re-
pertoire varieert van Tom Waits tot Alison Krauss, met een theatraal randje. De formatie bestaat 
uit Max van Zutphen (percussietableau, basgitaar, zang), Jasper Zuidervaart (akoestische)gitaar, 
dobro, drums/percussie, zang) en Marlieke Fris (zang, ukulele, kazoo).

Literaire voordrachten in de vorm van poëzie en korte verhalen worden gegeven door Joop van 
den Bos (11.40 uur), Dik Vuik (11.55 uur), Dick Gebuys (14.15 uur), Arjen Baas (14.55 uur), Frank 
Vingerhoets (15.25 uur) en Wouter Julien van den Haak (15.55 uur). Vanaf 11.20 is er een door-
lopend filmprogramma met een film over Camille Claudel en korte documentaires van Wijk TV 
(Ron Blom en Wim Wiegmann). 
Om 16.30 uur komen Debora’s Dancers van dansschool Got2Groove aan. Altijd al willen leren 
dansen of zingen? Hiphop, streetdance, azonto of zelfs zingen? Bij Got2Groove DanceCentre kan 
dat allemaal! Er is een nieuwe locatie in Crooswijk, Pootstraat 82-84, speciaal voor kinderen. Zie 
voor informatie over een gratis proefles en het rooster www.Got2Groove.nl 
Historicus Dik Vuik geeft op zondag 4 oktober vanaf 13.00 een cultuurhistorische wandeling 
door Nieuw Crooswijk.

Zat 3 en Zon. 4 oktober  12.00 – 18.00 UUR

CroosWijkerZand eXPosities en aCtiViteiten

CROOswIjKeRzaNd, CathaRINa vaN zOeLeNstRaat
Het Crooswijkerzand was een braakliggend terrein gelegen tussen de Catharina van Zoelen-
straat, Kerhoflaan, Rusthoflaan en de Paradijslaan. Inmiddels is dit stuk land ter grootte van ruim 
twee voetbalvelden omgetoverd tot een groene verblijfplaats. Over de hele vlakte slingert een 
bloemenslinger die er prachtig bijstaat. Voor de kinderen zijn er natuurlijke speeltoestellen en er 
is een grote moestuin voor een ieder uit de buurt. Tijdens de Kunstroute is er ook kunst te be-
zichtigen op het Crooswijkerzand. Een aantal kunstenaar tonen hun werk in de buitenlucht: Vera 
Harmsen, Willem van Hest, David Louf, Tineke Noordzij en Jacqueline Specken.
Op zaterdag 3 oktober komt om 18.00 uur de dansgroep van dansschool Got2Groove aan. De-
bora’s Dancers maken er een feestje van om nooit te vergeten. Onder leiding van Debora Fernald 
trommelen en dansen de buurt-kids uit Kralingen en Crooswijk de hele buurt bij elkaar. Zin in een 
vrolijk feestje? Kom dan gezellig langs op 3 oktober.
Tegelijk met de aankomst van Debora’s Dancers begint een borrel en buurtbarbecue, de perfecte 
gelegenheid om met een hapje, drankje en muziek van de aanwezige kunstwerken te genieten en 
kennis met elkaar te maken.

Zat. 3 en Zon. 4 oktober 12.00 – 17.00 UUR

de kraCHt Van rotterdam
BRUGwaChteRshUIsje, zaaGmOLeNBRUG
De Kracht van Rotterdam laat twaalf fotografen exposeren in het niet meer gebruikte brugwach-
tershuisje van de Zaagmolenbrug over de Rotte. Een unieke plek, met uniek fotografisch werk. 
De namen van de deelnemende fotografen vindt u op onze website: www.kunstroutekralingen-
crooswijk.nl
Zie ook www.dekrachtvanrotterdam.nl en facebook.com/krachtvanrotterdam 
De Kracht van Rotterdam is een initiatief van Flowerdales. Vanaf september is het boek Hier Blijf 
Ik met 45 korte verhalen van Sanneke van Hassel en 45 foto’s van De Kracht van Rotterdam te 
koop in de boekhandel.

Zat. 3 en Zon. 4 oktober 12.00 – 18.00 UUR

niVon 90
NIvON, dIRK smItsstRaat 76
Nivon Rotterdam bestaat dit jaar 90 jaar. Reden voor een extra feestelijke deelname aan de 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk. Er is een kunstexpositie ingericht met verzameld werk van Juan 
Heinsohn Huala en Jorge Kata Nunez (zeefdrukken), Hans van Rhoon (foto’s en zeefdrukken), 
Corstiaan Boon (zeefdrukken, fotografie, beeldhouwwerk).
Verder is de mobiele expositie Rochussen Revived te zien, over het leven en werken van de Rot-
terdamse kunstschilder Charles Rochussen (1815-1894).
Op zondag treedt vanaf 17.00 uur Charl Delemarre op. Vanaf 18.00 uur wordt de dag besloten 
met ‘Eten met André’, een gezellige maaltijd in de barruimte (opgeven uiterlijk 16.30 uur, beperkt 
aantal plaatsen).

Zondag 4 oktober  13.00 UUR

WandelParadijs CroosWijk
CROOs, exeRCItIestRaat 2
Om 13.00 uur begint vanaf Croos een wandeling door Nieuw Crooswijk onder leiding en met 
uitleg van historicus Dik Vuik. De wandeling voert via de Paradijslaan naar Crooswijkerzand en 
vervolgens via de Kerkhoflaan weer terug naar Croos. Onderweg worden verrassende plekken 
bekeken en wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de wijk. Duur: circa 60 minuten.

Zon. 4 oktober 17.00 UUR

liVe oPtreden CHarl delemarre
NIvON, dIRK smItsstRaat 76
Charl Delemarre is een gedreven singer-songwriter met een missie. Een rondtrekkende enigszins 
getormenteerde troubadour op oorlogspad, met een rugzak vol met persoonlijke liedjes. Recht 
uit het hart en uit het leven gegrepen. Een einzelgänger die bij nacht en ontij rusteloos door de 
donkere krochten en steegjes van de oude binnensteden doolt.

kunstroute CroosWijk

Programma 

Peter de Krom voor De Kracht van Rotterdam, 2014.



Vrij. 9 oktober 16.30 UUR

oPening ‘kunst in de steek’
eetCafé de steeK, hOeK LUsthOfstRaat-wateRLOOstRaat
In Eetcafé De Steek is werk te zien van beeldend kunstenaar José Ras. De opening van deze 
expositie wordt verricht door Marianne Grootenboer (beeldend kunstenaar en schrijver).

Zat. 10 oktober  11.00 UUR

oPening kunstroute Weekend kralingen
de NIeUwe PLaNtaGe, weteRINGstRaat 225
Het Kralingse weekend van de Kunstroute gaat van start met een opening in verzorgingshuis De 
Nieuwe Plantage. Na een welkom vanuit het bestuur van de Kunstroute kunnen met een kopje 
koffie of thee de kunstwerken worden bezichtigd, door onder begeleiding van Nelleke Spaan 
door buurtbewoners zijn vervaardigd. Een muzikale verrassing zorgt voor een leuke omlijsting 
van deze opmaat naar het weekend vol kunst en cultuur in Kralingen.

Zat. 10 en Zon. 11 oktober 12.00 – 18.00 UUR

galerie lustHoFkWartier
LUsthOfKwaRtIeR, LUsthOfstRaat 59
Bewonersvereniging Lusthofkwartier heeft een tijdelijk adres in de Lusthofstraat. In samenwer-
king met deze vereniging wordt het winkelpand tijdens de Kunstroute ingericht als atelier, met 
kunstwerken van  Sasha Zuidam, Agnes Bruintjes, Vera Harmsen, JAYVEN (Janny Veninga), 
Romy Lucas, Lara Muradjan, Vera Harmsen en Margot Rijven.

Zat. 10 oktober 10.00 – 17.00 UUR

bb interior
BB INteRIOR, LUsthOfstRaat 90-94
Kralingen heeft er met BB Interior niet alleen een mooie nieuwe interieurwinkel bij, maar ook 
een nieuw adres waar doorlopend kunstwerken zijn te zien van diverse kunstenaars.
BB Interior is daarmee ook een galerie, waar tijdens de Kunstroute het werk van verschillende 
kunstenaars is te zien. Breng daarom een bezoek aan deze nieuwe interieur en kunst hotspot in 
Kralingen, in de altijd gezellige Lusthofstraat.Open op dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op afspraak.
Contact: tel. (010) 433.42.77 of email info@bb-interior.com

Zat. 10 en Zon. 11 oktober 12.00 – 18.00 UUR

PoP-uP art
OOsteLIjK zwemBad, BeatRIxBad │ GeRdesIaweG 480  OOstzeedIjK 356-a
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk heeft dit jaar een groot aantal pop-up exposities. Op verras-
sende locaties kunt u kunst bewonderen. 
In het Oostelijk Zwembad exposeren Ron Blom (Wijk TV), Debora Fernald, Ruben de Jong en 
Michalina Malolepsza. Wijk-TV toont aan de hand van korte interviews portretten met bewoners 
en ondernemers uit Kralingen Crooswijk. De gefilmde portretten van 5-7 minuten zijn in 2005 
gemaakt en uitgezonden op Rotterdam-TV, als onderdeel van het project Wijkportretten. Verder 
zijn er clips te zien over het werken en wonen van inwoners uit de deelgemeente. Op laagdrem-
pelige wijze vertelt steeds een andere bewoner over zijn/haar buurt. Interviews zijn afgewisseld 
met interieuropnames.
Aan de Oostzeedijk 356-A exposeren Thee Photo Graduates, Michèle van Vliet en Nana van Dijk. 
Zie voor meer informatie www.thephotograduates.com
Over pop-up exposities in het Slaakhuys kunt u lezen bij NO WALLS Expo (Bob Smit).

Zat. 3 en Zon 4 oktober 12.00 - 18.00 UUR

Zat. 10 en Zon 11 oktober 12.00 - 18.00 UUR 

no Walls eXPo – ‘galleries rotterdam’  
& rotterdam ContemPorary 
sLaaKhUys, sLaaK 34
Tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk is een vernieuwde versie van NO WALLS Expo te zien. 
NO WALLS Expo was eerder dit jaar te zien in de Fenix loods 1 op Katendracht, waar tijdens de 
Rotterdam Art Week vijftig sculpturen van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars werden ge-
toond. Onder leiding van Bob Smit (stichting Field of Dreams) komen nu ruim vijftien Rotterdam-
se galeries bij elkaar, die samen meer dan 25 verschillende kunstenaars presenteren in de ruim 
2.000 m2 grote achterzaal van het Slaakhuys. Je wandelt er door een ware sculptuurtuin. In de 
voorzaal van het pand maakt Rotterdam Contemporary onder de noemer ‘The Best of Kralingen’ 
een tentoonstelling met een selectie van Kralingse kunstenaars.
In het Slaakhuys is verder een aantal creatieve ondernemers gevestigd, zoals een designer, een 
architect en een kunstenaar. Kunstenaar Wibbine Kien zit op de begane grond en stelt haar ate-
lier ook open voor bezichtiging tijdens de tentoonstelling. Zeer de moeite waard om een kijkje 
te nemen.  Deelnemende galeries (NO WALLS) zijn: Bob Smit gallery, Cokkie Snoei, Deelen Art, 
RAM Foundation, JOEY RAMONE, Galerie Kralingen, Dock gallery, Hommes galerie, Phoebus 
Rotterdam, WTC Art Gallery, NL = US, V’ Art Gallery, Untiteld, Mirta Demare, Zic Zerp galerie, 
Galerie Frank Taal.
Deelnemende kunstenaars (Rotterdam Contemporary – Best of Kralingen): Hans van Wilschut, 
Paul van den Hout, Sylvia B., Willemien Zeelenberg, Lizan Freijsen, Maria Ikonomopoulou, Alex 
Jacobs & Ellemieke Schoenmaker.
NO WALLS Expo is een productie van de stichting Field of Dreams

Zat. 10 en Zon 11 oktober 12.00 - 18.00 UUR

deelen art
deeLeN aRt,  admIRaLIteItsKade 90-B
Deelen Art pakt fors uit tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk. De galerie neemt deel aan 
NO WALLS Expo in het Slaakhuys, maar heeft ook in eigen huis veel te bieden. Er is een indruk-
wekkende rij exposanten bij de galerie: Roberto Fanari, Eli Dijkers, Wessel Huisman, Rikki Kasso, 
Elzo Dibbets, Lia Laimböck, Robert Vorstman, Carola Schapals, Erik Tierolf, Johan Scherft.

Zat. 10 oktober 17.00 - 20.00 UUR

no Walls eXPo – muZiek en borrel
sLaaKhUys, sLaaK 34
Op zaterdag 10 oktober wordt er bij de NO WALLS Expo van 17.00 tot 20.00 uur nog een cultu-
reel schepje bovenop gedaan met muziek en een drankje. NO WALLS Expo is een ware viering 
van hedendaagse kunst. Benieuwd wat Rotterdam te bieden heeft? Kom dan langs en geniet in 
het Slaakhuys!

Zat. 10 oktober  17.30 UUR

oPening Fototentoonstelling
PRO ReGe, OUdedIjK 113
Tijdens het weekend van 10 en 11 oktober exposeren negen fotografen met hun werk in Pro Rege. 
De fotografen zijn Marcel Koeleman, Wil Verkleij, Monique Veldhoven, Mevrouw Jansen, Marita 
Beukers, Esther Prinsze, Ad Vermeer, Jan de Grauw en Einar Been.
De opening wordt verricht met een geluidsperformance door slide-gitarist Ad Vermeer en een 
speech van Jan M. de Grauw (fotograaf, schilder, schrijver en voormalig voorzitter van de Kunst-
route Kralingen-Crooswijk).

Zat. 10 oktober 19.30 UUR

literaire aVond in de bakkersWinkel
de BaKKeRswINKeL │ OOstPLeIN 223-a
De Bakkerswinkel is het verrassende decor voor een literaire avond van de Kunstroute Kralin-
gen-Crooswijk. Dichters die hieraan meewerken zijn José van Zutphen, Frank Vingerhoets, Eddy 
Geerlings, Suzanne van Munster, Hans Wap en Reinier van Mourik. Zij worden omringd door het 
werk van Sylvie Overheul en Flip Kolet.
Er is een muzikale verrassing en de presentatie is in handen van Jan M. de Grauw (schrijver, 
schilder, fotograaf). Voorzitter Arjen Baas van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk sluit het pro-
gramma af.

Zat. 10 oktober 17.00 UUR

oPening bob smit gallery
solotentoonstelling 
olaF mooij 
BOB smIt GaLLeRy,  sLaaK 20
Bob Smit Gallery opent op een nieuwe permanente loca-
tie, in het hart van Kralingen. De openingsexpositie toont 
werk van Olaf Mooij onder de titel ‘On a road to fame and 
fortune’. Bob Smit en Olaf Mooij zullen blijven samenwer-
ken onder het motto “Let’s get the engine started and put 
some gas on it!”
De eerste expositie duurt tot 15 november.
Contact: Bob Smit, 06-24.87.65.94 en Sophie de Vos, 
06-34.42.62.44

kunstroute kralingen
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 5   ineke bokx-Vortman
sCHilder

Wat mezelf betreft: kleurrijk werk in Aquarel- 
Acrylverf, soft pastel, grafi et en mixed media. 
Wat betreft de groepen van de teken en schilder 
huiskamer: hoofdzakelijk werken in acrylverf.
watertorenschool, snelfilterweg 270
Tel. (010) 453.20.74 of 06-14.86.68.87
inekekunst@gmail.com
www.everyoneweb.com/inekekunst

 5   2   loréne bourguignon 
     & mevrouw jansen
sCHilder, FotograaF en digitale 

FotobeWerking

Loréne Bourguignon en mevrouw Jansen 
exposeren samen.
Nazarethstraat 2 C   Pro Rege, Oudedijk 113 
(010) 452.10.46    lorene.bourguignon@online.nl
06-38.31.18.22 / mevrouwjansen@hetnet.nl
www.lorenebourguignon.nl 
www.demevrouwjansen.blogspot.nl 

 2   antoinette m.H. 
         brandenburg
sCHilder

Olieverfschilderijen, klassiek realisme
 Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-41.46.03.59    amhbrandenburg@gmail.com 
www.antoinette-art.com

 7   ida broekhart
abstraCt en Hedendaags teXtiel

In Project Vintage zijn objecten ontstaan met als 
thema de wegwerpmaatschappij. 
Het experiment met gebruikt plastic en afvalwol, 
met sprokkelhout en vintage knopen creëerde 
objecten die het verleden met het heden verbin-
den. Gerecycled textiel werd tot tweedimensio-
nale wandobjecten getransformeerd. 
Botanische tuin, Cederstraat 5
Tel. 06-36.14.93.31          idabroekhart@gmail.com
www.facebook.com/idabroekhart

 15   agnes bruintjes
sCHilder

Geboren in het IJssels landschap. Ik zou het liefst 
alle dagen schilderen. Alles wat leeft, letterlijk of 
fi guurlijk, kan een onderwerp zijn. Ons land bruist 
van de ideeën en activiteiten. Dat inspireert me 
en zet  er ook toe aan m’n eigen pad te gaan.
Lusthofstraat 59
tel. 06-39.36.99.65
ajbruintjes@hotmail.com www.petitemarronne.nl

 

 45   nada bajic 
sCHilder, FiguratieF

‘Meisje met tulp’ is een acrylwerf schilderij. 
Afmetingen 40x50 cm. Het is dit jaar 2015 
geschilderd als poging om het verlangen naar 
liefde te voorstellen.
verzorgingscentrum hoppesteyn, 
Boezemsingel 100 
Tel. (010) 212.18.55
n.bajic@hotmail.nl      www.nbajic-boom.nl

 2   einar been 
FotograaF

Vijf zogenaamde conceptuele grote foto’s in kleur. 
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-34.35.13.22      einarbeen@gmail.com
www.einarbeen.nl

 2    36   marita beukers
FotograaF, Collagist

Marita Beukers bouwt collages door middel van 
haar eigen foto’s, waarbij ze de uitdaging aan-
gaat om een nieuwe werkelijkheid te creëren. Bij 
totaal verschillende onderwerpen zoekt ze - ver-
trouwend op haar intuïtie - de perfecte verhou-
ding tussen spanning en balans in haar werk.
Lambertusstraat 170-B
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-50.29.23.48
info@maritabeukers.nl      www.maritabeukers.nl

 35  ron blom
ConCePtueel

Ron Blom is er weer,  spannend, ontroerend, 
onthutsend, subtiel en confronterend.
Oostelijk zwembad, Gerdesiaweg 480
Tel. 06-15.24.75.63
project@ronblom.nl       www.niholisme.nl

 41   jack de deugd
sCHilder, FotograaF en VormgeVer, 

FiguratieF en kindVriendelijk

Jack’s werk is altijd gebaseerd op de realiteit 
waar hij een extra dimensie aan toevoegt. 
Hierdoor ontstaat werk met dubbele bodems en 
veelal surrealistisch van aard. Het hoofdthema in 
zijn oeuvre is relativiteit en dit wordt niet alleen 
serieus maar vaak ook met de nodige humor 
uitgevoerd.
advokatenkollektief Rotterdam
Crooswijksesingel 34
Tel. (010) 465.09.42        kunst.is.echt@gmail.com

 3   antoinet  deurloo
sCHilder en sCHilderen met Porselein

Het verfi jnde werk van Antoinet Deurloo bestaat 
uit dunne porseleinen platen. De afbeeldingen 
zijn opgebouwd met een speciale techniek die zij 
‘schilderen met porselein’ noemt. Deze techniek 
stelt haar in staat om met extreem fi jne lijnen te 
werken. Met pigment realiseert zij het uiteinde-
lijke beeld. Geïnspireerd door klassieke Chinese 
landschapschilderkunst. 
trompenburg tuinen & arboretum
honingerdijk 86
tel: 06.400 85956       info@antoinetdeurloo.com  
www.antoinetdeurloo.com

 9   thea van doorn
sCHilder, abstraCt en FiguratieF

In 1973 afgestudeerd aan de Willem de Kooning 
academie. In 2008 uitgave uitgave van het boek 
‘Tekeningen en Schilderijen’. Recente opdrach-
ten: tekenen bij `North Sea Jazz festival; dans-
tekeningen van repetities van ‘Conny Janssen 
danst’; Mediawand Schouwburg 2015 tent; WTC 
‘Boomers Art’ 2015; expositie 3-4 mei Kunst 
Rondje Dordt. ‘Tekenen is mijn lust en leven.’
avenue Concordia 64
Tel. 06-41.24.86.56      theavandoorn@gmail.com

 4  erasmus universiteit 
 rotterdam 
 kunstgalerij & rondleidingen

De ontvangst voor diverse rondleidingen vindt
plaats in de Kunstgalerij in het A-gebouw. 
In de Faculty Club, op de 17e verd. van het 
H-gebouw is een tentoonstelling van Mieke 
Krediet over Egypte .
Burgemeester Oudlaan 50  
tel. 010-425.63.23      voogd@ese.eur.nl

insCHrijVingen 
kunstroute kralingen CroosWijk 2015

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

 35   debora Fernald
FotograFie

In mijn werk wil ik het individu neerzetten binnen 
de samenleving of binnen zijn sociale omgeving 
door middel van mijn fotografi sche portretten. 
Waar ik mij vooral mee bezig hou, is de positie 
van het individu binnen de samenleving. In ieder 
portret zoek ik naar een spanningsveld. Ik maak 
een serie portretten, hiervoor selecteer ik men-
sen die op een bepaalde manier moeten strijden 
om hun positie.
Oostelijk zwembad, Gerdesiaweg 480
Tel. 06-30.67.98.84            doe.stoer@gmail.com  
  

 7   kaije Feenstra
keramist, tekeningen

Objecten die verband houden met biologie en soci-
ologie. Tekeningen die gemaakt zijn als een egodo-
cument, waarin ook de natuur een rol speelt.
Cederstraat 5 | Botanische tuin
Tel. 06-42.12.34.44
klaasje2@xs4all.nl     www.kaijefeenstra.nl

 10  FiegelmarkX
 saskia markx & ronald Fiegel
interieurontWerPers met een sHoWroom

FIEGELMARKX, buro voor interieurarchitectuur 
en showroom in het voormalige postkantoor 
van Kralingen. Daarnaast tweede locatie voor 
de Roosendaalse galerie Albus Lux. Er is werk te 
zien van de Vietnamese kunstenaar Truc-Anh, 
Barend van Hoek en Ton van Kints.
avenue Concordia 30
Tel. 06-48.24.32.99
info@fi egelmarkx.nl        www.fi egelmarkx.nl

 7   yolanda Folmer
eCoPrint oP Wol, ViltWerk

Ecoprint op wol: met verse of gedroogde blade-
ren, bloemen en zaden printafdrukken maken op 
een wollen stof. Ecoprint gebruikt alleen natuur-
vriendelijke stoffen.
Botanische tuin, Cederstraat 5
tel. 06-48.07.31.76
Y.folmer@gmail.com    www.yol-lainedereve.nl

Loréne Bourguignon & mevrouw Jansen



 17   norbert Hugenholtz
beeldHouWer, FiguratieF, kindVriendelijk

Norbert, van beroep docent aardrijkskunde op 
het Libanonlyceum geeft cursussen speksteen 
bewerken aan kinderen en volwassenen. Hij 
werkt zelf in zijn atelier ‘Camille et Auguste’ over-
wegend figuratief, in harde en zachte gesteenten.
Oudedijk 209-a
Tel. (010) 412.98.30
hhz@llr.nl          www.tourdegloire.nl

 15   jayVen (janny Veninga)
sCHilder   olieVerF en aCryl 

De essentie van mijn werk ligt in mijn fascinatie 
voor de uitdrukking en werking van licht. Liefst 
schildert ik buiten om dit licht te vangen, maar 
vaker komen schilderijen tot stand in het atelier, 
waar ik werk naar de foto’s die ik maak van het 
Nederlandse of het Italiaanse landschap. Graag 
vaar ik als het kan met een boot door de haven 
en fotografeer de grote schepen die afsteken 
tegen de lucht, om inspiratie op te doen voor 
nieuw, maritiem werk. 
Lusthofstraat 59
Tel. 06-44.72.46.56        j.veninga1@chello.nl   
www.jayven.nl

 35   ruben de jong
sCHilder

‘Every city is a miracle, every building tells a  story’
Oostelijk zwembad, Gerdesiaweg 480
Tel. 06-41.73.50.32
rcdejong@telfort.nl       www.rubenspaintings.nl

 19   manuel kneepkens
sCHilder

‘Iedereen in de Rijnmond een Kneep aan de muur, 
dat maakt pas gelukkig.’ A4 tekeningen van een 
dichter. De crisistijd wordt bestreden met opvrolij-
kende prenten, onder meer 21 zeemeerminnen en 
80 diertekeningen, het zoogdier mens inbegrepen.
voorschoterlaan 137
Tel. (010) 414.25.91      mankneep@upcmail.nl

 30  Flip kolet
tekenaar 

Flip kijkt aandachtig naar de wereld om hem 
heen en tekent met passie en geduld wat hij ziet. 
Bij elke tekening begint hij weer van voren af aan. 
Maar het zoeken naar mooie onderwerpen gaat 
door. Portretten, zelfs niet van schattige jonge 
poesjes, doet hij niet.    
de Bakkerswinkel, Oostplein 223-a
tel: 010-4145684            flipkolet@kpnmail.nl   
www.academia-edu/flip kolet 

 2   marcel koeleman
FotograaF, taPe graFiek

Sculpturen op basis van papier en fotografie. 
Tape grafiek op de vloer.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-14.44.15.59      wendemarc@hotmail.com      
wendemarc.nl

 8   ermien  koster   
sCHilder, FiguratieF en objeCten 

Conceptuele kunst, over vrouwen en kinderen 
van diverse culturen. De onderwerpen haal ik uit 
mijn eigen verleden en wat ik zo al hoor en zie in 
de media. Veelal kleurrijk werk maar laat het ook 
afhangen van het onderwerp. De betekenis er 
achter is erg belangrijk voor mij.  
Pniël, Oudedijk 14 
Buitenhuys kralingen, Louise de Colignylaan 302
Tel. (0181) 39.36.13 
info@ermina-art.nl         www.ermina-art.nl 

 

 39  de kracht van rotterdam   
diVerse FotograFie 

De stadsexpositie Kracht van Rotterdam is een 
podium voor de stad, haar bewoners en de foto-
grafen van de stad. Elk jaar laat De Kracht van 
Rotterdam 12 fotografen de stad fotograferen.   
Brugwachtershuisje zaagmolenbrug   
Tel. 06-16.71.05.74  
anne@dekrachtvanrotterdam.nl   
www.dekrachtvanrotterdam.nl

 7   marjolein de 
         kwaadsteniet
sCHilder (FiguratieF) en teXtiel

Kleine schilderijtjes met abstracte figuurtjes 
van vilt. Doosjes van vilt, geborduurd en verder 
uitgewerkt met materiaal voorhanden. Kleine 
tableaux vivants die soms redelijk confronterend 
zijn, ondanks hun liefelijke uitstraling.
Botanische tuin, Cederstraat 5
Tel. 06-21.29.66.31     marjolein252@hotmail.com  
www.meisjeloos.com

 15   romy lucas
sCHilder

Ik maak grote kleurrijke abstract figuratieve 
schilderijen. Emoties, wanhoop, seks en verlei-
ding staan centraal in mijn werken.
 Lusthofstraat 59
Tel. 06-46.61.51.28
ratjin@gmail.com        www.romylucas.com

 38  eli den Hartog  
sCHilder en VormgeVer   

Vrij werk met een knipoog naar het leven om 
ons heen.      
Paradijslaan 122a    
Tel. 06-41.51.52.95   
elirezeile@gmail.com          www.elirezeile.com

 14  Francisca Henneman 
VormgeVer in sieraden Van industrieel 

rubber en siliCone 
Ieder stuk heeft een eigen naam en nummer.
annastraat 10, atelier willem van hest 
Tel. (010) 226.15.17   fcmhenneman@hetnet.nl   
www.difranci.com   

 
 14   Willem van Hest 
sCHilder, tekenaar, ZeeFdrukker, 

Cultureel ondernemer

Hij schrijft dagboeken, brieven, interviews, por-
tretten en artikelen en hij organiseert. Hij werkt 
graag in opdracht en in community-art-verband, 
als ‘de ontmoeting’. Zijn onderwerpen hebben 
meestal met de mens te maken: portret en 
naakt en zijn stad Rotterdam. Hij werkt ook vaak 
thematisch. 
willem van hest, annastraat 10
Tel. 06-14.82.74.32            info@willemvanhest.nl 
www.willemvanhest.nl      www.deontmoeting.eu

 16   Carole l.m. Hietbrink
organisator en teXtiele VormgeVer

Voor de vierde keer komt er een Artparade. Het 
is een kleurige parade die door de straten van 
Kralingen paradeert. Onderweg bijzondere ont-
moetingen met kunst en cultuur. De Artparade 
is opgezet door Carole Hietbrink, in samenwer-
king met andere organisaties. Elk jaar is er een 
thema. Dit jaar is het Sprankeling!
Ketenstraat 151
Tel. 06-46.76.64.99 of (010) 818.60.98
artparadekc@gmail.com

 7   galerie Hommes
Anton Vrede, sculpturen, inkttekeningen
Anton streeft in zijn werk naar speelsheid en 
eenvoud. In elke fase van zijn loopbaan als kun-
stenaar zoekt hij naar mogelijkheden tot het 
uitbannen van complicatie. Zijn kunstwerken zijn 
bevolkt met dieren: de pinguïn, giraffe, olifant, 
haas. In een nieuwe serie inkttekeningen zijn de 
lijnen neergezet met de gespeelde achteloos-
heid die het re sultaat is van jarenlang kijken en 
tekenen.
Botanische tuin, Cederstraat 5

 12   Willemien Fransen
beeldHouWer

Uitgangspunt bij het maken van mijn mijn beel-
den is vooral kracht en emotie in het brons weer 
te geven. De beelden zijn voornamelijk dierfigu-
ren. Het werk is veelal in opdracht.
makelaarskantoor Langejan
Oudedijk 25, 1ste etage
Tel. 06-40.42.85.39    willemienfransen@gmail.com
www.willemienfransen.com

 18  micha de gans 
beeldend kunstenaar   

installatie ALL THE WAY
“Three Roads diversed in a woo nans I… I took 
the one less travelled by, That has made all the 
difference”. Robert Frost  Mijn werk bestaat uit 
doorlopende verhalen van schilder en beeld-
houwwerk.  Geëxposeerd werk in Galerie Kralin-
gen: Schilderwerk met 3D stok.
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9    
michadegans@yahoo.nl

 2   jan mattheus de grauw
sCHilder en FotograaF, sCHrijVer

Het water trekt. Kalme en ruige zeeën. De bran-
ding, stranden en duingebieden. De Noordzee, 
maar ook de Atlantische Oceaan. De eeuwige 
deining van eb en vloed en tekeningen in het zand. 
Mijn gedachten dwalen; ik mediteer op water.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. (010) 452.26.25 / 06-19.85.94.29
info@jandegrauw.nl     www.jandegrauw.nl

 13   Pim van Halem
beeldend tekenaar

Ik teken, dus ik ben.
Lambertusstraat 104
Tel. 06-24.44.86.36    pimvanhalem@yahoo.com 
pimvanhalem.blogspot.nl

 15   45   Vera m.W. Harmsen
sCHilder, beeldHouWer, FiguratieF 

en beeldassoCiaties

Beeldassociaties zijn koppeling of loskoppeling 
van beeld en (hun vaste) betekenis. Opnieuw 
zien van vormen en gevoel hebben voor mate-
rie is iets wat je prikkelt, je weer nieuwsgierig 
maakt. Ik combineer diverse materialen en tech-
nieken. Ruim 20 jaar geef ik kunstgeschiedenis 
en model boetseren en maak wandschilderingen.
Lusthofstraat 59
Crooswijkerzand 
Tel. (010) 213.29.41       veraharmsen@online.nl
http://home.online.nl/veraharmsen 



 35   michalina malolepsza
FiguratieF graFiCus

Voor Michalina is de linoleumsnede het meest 
fascinerende van alle grafische technieken. Dit 
medium is voor haar de grote bron van experi-
menten. Het thema van haar werk is vooral een 
man, individualist, egocentrisch, maar ook de 
mens in zijn relatie met de wereld om hem heen 
en andere mensen.
Oostelijk zwembad, Gerdesiaweg 480
Tel. 06-44.77.28.62
michalinart@gmail.com      www.michalina.nl

 21  Clara miedema
 atelier miedema
sCHilder en graFiCus

Landschappen van open water, velden, lucht en 
ruimte geschilderd in olieverf. Dieren en mensen 
vinden hun plek in mijn tekeningen en etsen. 
Warmte, eenzaamheid en dromen in het atelier.
waterloostraat 192-B
Tel. (010) 785.54.02    ateliermiedema@mail.com
www.Atelier-Miedema.nl

 13   Cora moret
sCHilder

De schilderijen en beelden van Cora Moret 
ontstaan vanuit het kijken en beleven van haar 
directe omgeving. Ze wil een suggestie doen 
die de kijker ruimte biedt daar eigen gedachten 
bij te hebben. Cora laat portretten zien en een 
serie schilderijen: ‘Mijn plaats aan de Piet Hein 
Eek tafel’.
Lambertusstraat 104
Tel. 06-25.55.24.50
coramoret@planet.nl           www.coramoret.nl

 22  Christine mosselman
sCHilder en oude meubels

Oude meubels krijgen een tweede leven. Naast 
wat kleine tekeningen en gemengde technieken 
hou ik me vooral bezig met het verfraaien van 
oude houten klein meubelen. In mijn woning is 
een muurschildering die de hele muur bedekt. 
Levendig kleurgebruik is een altijd terugkerend 
iets in de dingen die ik maak of verfraai.
sophiakade 11-d
Tel. 06-28.12.30.47 
christine.mosselman@upcmail.nl

 23  els mulder
sCHilder

Olieverf schilderijen in diverse maten met als hoofd-
motief BENEN. En miniatuur werkjes, ook olieverf 
schilderijtjes, met diverse motieven als landschap-
pen, bloemen, zee etc. Verpakt in een doosje.
Buitenhuys Kralingen, Louise de Collignynlaan 302
Tel. (010) 451.63.33
mulder.els@gmail.com    els.mulder.weebly.com

 15   lara muradjan
sCHilder, FiguratieF en HandWerk

Ik werk graag met olie- en waterverf, acryl, tem-
pera, gouache en krijt in de genre van magisch 
realisme. Mijn voorkeur gaat naar afwisseling 
van onderwerpen en uiteenlopende kleurencom-
binaties. Met kleurenschakeringen en inspiratie 
tracht ik een bepaalde stemming te creëren 
om de toeschouwer een ogenblik van innerlijke 
overdenking te gunnen.
Lusthofstraat 59
Tel. 06-52.26.52.53
laramur@hetnet.nl      www.laraskleurenpalet.nl

 40  nivon
sCHilder, FotograaF, origami

Diverse Artiesten Retrospectief Selectie rond thema’s 
uit eerdere tentoonstellingen. De afdeling Rotterdam 
van het Nivon bestaat dit jaar 90 jaar en organiseert 
vanaf de seizoensopening op 13 september vele (ex-
tra) activiteiten, waaronder een grote tentoonstelling 
van een aantal kunstenaars die eerder in het Nivon-
Café hebben ge-exposeerd. Graag maken we hiermee 
deel uit van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk.
dirk smitsstraat 76
Tel. (088) 099.09.99
info@nivonrotterdam.nl   www.nivonrotterdam.nl

 2   45   tineke noordzij
sCHilder

Expressie van de interactie tussen man en 
vrouw. Dit worden meestal schilderijen van men-
sen die tango, flamenco of anderszins dansen.
Pro Rege, Oudedijk 113   Crooswijkerzand
Tel. 06-49.75.65.18     tineke.noordzij@versatel.nl
www.tinekenoordzij.com

 13   olphaert den otter
sCHilder

Schilderijen in ei tempera over de wereld.
Lambertusstraat 104
Tel. 06-23.08.80.55
olphaert@gmail.com  www.olphaertdenotter.com

 30  sylvie  overheul 
sCHilder 

Sylvie Overheul schildert en tekent portretten 
van haar muze met een magisch realistische 
knipoog. 
de Bakkerswinkel, Oostplein 223-a
Tel. 06-26.04.26.81 
info@sylvieoverheul.nl      www.sylvieoverheul.nl

 

 24  lijstenmakerij Pergamon 
Welsly eind 

Werk van verschillende kunstenaars, onder meer 
Henk Helmantel, Nico M. Peeters, Marius van 
Dokkum, Van de Ploeg en Mara Zwirs.
waterloostraat 174 d
tel. (010) 413.20.40     info@pergamonprodukties.nl 
www.pergamonprodukties.nl

 8   Pniël   
jessiCa  WestHoeVe-Wolberts   

Expositie van Willem Bijl. Daarnaast aandacht 
voor de wederopbouw van Rotterdam met foto’s, 
gedichten en liedjes uit de jaren vijftig en zestig.
Oudedijk 15   
Tel. (010) 272.64.40 j.wolberts@leliezorggroep.nl  

 2   nel van der Poel
teXtiele kunst (Wandkleden)

Mijn onderwerpen zijn gevarieerd. Ik vind het 
leuk om diverse technieken te gebruiken en te 
ontdekken wat je met textiel kunt doen. Ook de 
combinatie van textiel en andere materialen zijn 
een uitdaging.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. (010) 420.20.37
poel@mailbox5.com  www.kunstkringalexander.nl

 25  esther Prinsze
FotograaF

Graag experimenteer ik met ogenschijnlijk on-
beduidende alledaagse onderwerpen en leg die 
op onalledaagse wijze vast. Hiervoor gebruik ik 
diverse camera’s, zowel digitaal en analoog. Mijn 
werk laat zich kenmerken door eenvoud, soms 
poëtisch, minimaal, grafisch, verstild. In juni 2015 
is mijn analoge werk te zien op Art Zaanstad.
the Kitchen, willem Ruyslaan 225
Tel. 06-34.32.69.50 
esprifotografeert@gmail.com
www.esprifotografeert.nl

 23   Qwazt
sCHilders

Mensen met een beperking kennen geen be-
perking als ze gaan schilderen. Hun emoties 
komen met authentieke creativiteit op het doek 
te staan. De schilderijen die in het Buitenhuys 
hangen zijn daar het bewijs van.
Buitenhuys Kralingen, Louise de Collignynlaan 302
www.qwazt.nl                   Tel. 06-28.22.71.64 

 26  josé ras
sCHilder, abstraCt en FiguratieF

De wandreliëfs en aquarellen zijn een belangrijke 
uiting van mijn gevoelsleven. Meestal speel ik 
met vormen die ontleend zijn uit de natuur.Vaak 
komen er spontane beelden naar voren, waar ik 
me door laat inspireren. Dat zijn landschappen, 
portretten, water, bewegingen, oervormen. 
Ik werk in een gemengde techniek, hout, linnen, 
textiel, verf, foto’s.
eetcafé de steek, Lusthofstraat 2-a
Tel. 06-15.61.09.15           jose.ras@kpnmail.nl

 15   margot rijven
sCHilder, FiguratieF en kindVriendelijk

Terugkerend thema in mijn werk is de mens in rela-
tie tot zijn natuur; de worsteling met zijn instincten, 
zijn verzet tegen en zijn overgave aan zijn vergan-
kelijkheid. Dit spanningsveld verbeeld ik door een 
geschilderd of getekend mensfiguur te overlappen 
met een collage van foto’s, zand en metaal.
Lusthofstraat 59
Tel. 06-41.98.81.74      darbooka@hotmail.com
www.margotrijven.com

 27  bernarda roelofs
edelsmid

Moderne draagbare sieraden van zilver en goud. 
Combinaties van materialen zorgen voor con-
trast, beweegbare elementen zorgen voor verras-
singen. Alle sieraden zijn unieke stukken. Ik werk 
ook in opdracht van particulieren en bedrijven.
Oostmaaslaan 35-B
Tel. 06-51.45.41.95 / (010) 413.84.48
info@bernardaroelofs.nl  www.bernardaroelofs.nl

 20  djon seedorf
sCHilder, tekenaar en VormgeVer

Mensen. Koppen. Poses. Uitdrukkingen. Bewe-
ging. Stemming. Lijnen. Kleur. Vormen. Omge-
ving. Dit zijn allemaal woorden die in mij opko-
men, als ik op dit moment schilder en/ of teken.
voorschoterlaan 135
Tel. 06-51.64.28.36     djonseedorf@gmail.com



G.Ph. Verhagen stichting

 15   jacques jhr Walrave
sCHilder, Portret en modeltekenen

Vrouw van Parijs.
jaffa 18-B
Lusthofstraat 59
Tel. 06-85.42.94.40    macx8899@gmail.com
facebook.com/erasvinvciArt

 12   marike van Wijlen
sCHilder, abstraCt

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. Zij combineert 
beeldend werk met gedichten.
makelaarskantoor Langejan
Oudedijk 25
Tel. 06-49.94.45.09    marikevanwijlen@planet.nl    
www.marikevanwijlen.nl

 15   sasha Zuidam
FiguratieVe graFiek

Het werk van Sasha bestaat uit lino’s en hout-
sneden, waarbij de samensmelting van kleuren, 
vormen en verschillende werelden centraal 
staat. Enkele thema’s zijn: Architectuur, poorten, 
vrouwpersonen en mythologische figuren als 
Ikaros, Medusa en Charon, de veerman die de 
zwervende zielen over de Stix zet.
Lusthofstraat 59
Tel. (010) 471.69.47
sasha@sashazuidam.nl     www.sashazuidam.nl

 3   7   13   45   jacqueline specken
beeldHouWer

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 
maakt het werk af.
Lambertusstraat 104
Botanische tuin, Cederstraat 5 
Crooswijkerzand
trompenburg tuinen & arboretum, honinger-
dijk 86 (beneden) 
Tel. 06-24.85.91.07    post@jacquelinespecken.nl
www.jacquelinespecken.nl

 42  speeltuinvereniging
 Crooswijk
kindVriendelijk, Fototentoonstelling

Een leuke tentoonstelling van oude foto’s in de 
vroegere dagen van de speeltuin, Schuttersveld 
en een aantal foto’s van de Mariniers op het 
Schuttersveld.
speeltuinvereniging Crooswijk, 
schuttersweg 74
Tel. 06-48.35.63.02       w.vbracht@planet.nl
www.speeltuinverenigingcrooswijk.nl

 28  Frank stoopman
beeldHouWer

Naast de esthetische kant wil hij ook de schalkse 
en humoristische kant van het leven in zijn 
beelden uitdrukken. De vrouwfiguren zijn uitda-
gend en trekken de toeschouwer als het ware 
‘vanzelf’ in hun wereld. Ze zijn verstild en willen 
aangeraakt worden, de 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 staan.
vredehofstraat 70
Tel. 06-40.20.69.24     f.stoopman@upcmail.nl

 7   els van teeffelen
sCHilder 

Als schilder en tekenaar schep ik een nieuwe 
werkelijkheid,waarbij ik de realiteit niet schuw. 
Wetend dat mijn vormentaal uiteindelijk een 
eigen sfeer oproept. De kleurstelling speelt 
hierin een belangrijke rol. Het blijft zoeken en 
experimenteren.
Botanische tuin, Cederstraat 5
els.t@hetnet.nl

 2   ad Vermeer
FotograaF, abstraCt en FiguratieF

Muzikant/gitaarreparateur en autodidact in 
fotografie. Gefascineerd door spiegelingen, 
vertekeningen en schaduwen. Fotografeert 
raadselachtige voorstellingen en beelden met 
dubbele lagen. Doet niét aan fotobewerkingen: 
“Kijk maar, het is niet wat het is!”
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. (010) 452.26.25 / 06-12.28.75.08
info@advermeer.nl       www.advermeer.nl

 43  laura Voogt
FiguratieF, kindVriendelijk en HolistisCH 

tekendoCent

Ik verzorg voornamelijk tekenlessen en creatieve 
workshops voor kinderen en volwassenen. Daar-
naast maak ik zelf ook werk voor verkoop. Mijn 
werkwijze is speels en laagdrempelig. Tijdens de 
Kunstroute hou ik een open dag.
croos exercitiestraat 2
Tel. 06-10.13.88.43  
Laura@tekenpraktijkturkoois.com
www.tekenpraktijkturkoois.com

 2   dik Vuik
HistoriCus, sCHrijVer, Columnist

Verhalen van mensen zijn mijn leidraad bij het 
schrijven over geschiedenis en erfgoed. Ik ga op 
zoek naar verbanden en geef die vorm in boe-
ken, tijdschriften en columns. Heden en verleden 
hebben daarbij vaak verrassende raakvlakken. Ik 
werk zowel aan eigen projecten als in opdracht.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-10.08.04.05        dik.vuik@hetnet.nl

 2   13   jan Wagner
sCHilder, tekenaar

Jan Wagner verbeeldt in een expressieve esthe-
tische stijl de emotionele lading die door de tijd 
aan de werkelijkheid wordt verleend. Zijn thema-
tiek is vergankelijkheid in de ruimste zin.
Lambertusstraat 104
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. (010) 465.54.80
kunst@janwagner.nl       www.janwagner.nl

 29  marja tholenaars 
 kleigoed & bakwerk
keramist

Keramiek is voor mij een speciale manier van 
beeldhouwen, met naast vorm en plasticiteit nog 
veel extra beeldende mogelijkheden in de vorm 
van kleur, structuur en soms functionaliteit. 
In mijn werk is draaien meestal het startpunt, 
vanwaar ik vervorm of versnijd.
jericholaan 44-B
Tel. 06-55.37.48.53  marjatholenaars@gmail.com
www.kleigoedenbakwerk.nl

 
 2   monique Veldhoven
FotograaF

Digitale fotografie. Het te exposeren werk is 
circa 70-60 cm. C-prints op papier en Lambda-
prints op dibond. Het werk laveert tussen kracht 
en kwetsbaarheid en dramatiek en rust. De 
landschappen en naakten zijn vanuit eenzelfde 
zintuigelijkheid gemaakt.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. 06-17.42.58.16   mnveldhoven@gmail.com

 14   diet van Velzel
sCHilder, FiguratieF

Collages, tekeningen en schilderijen: natuur, 
steden en mensen (Rotterdammers?). Alles net 
niet zoals het is, maar hoe het zou kunnen zijn. 
Simpeler, gekker, lelijker of mooier dan de werke-
lijkheid? Laat maar weten.
willem van hest, annastraat 10
Tel. (010) 461.38.39
dietvanvelzel@planet.nl       www.dietvanvelzel.nl

 2   Wil Verkleij
FotograaF

Met de camera verwerft Wil Verkleij hetgeen 
haar ‘speciaal oog verrast en verwondert.
Spelend met vlakken, structuren en spiegelingen 
ontstaat een werkelijkheid naast de alledaagse. 
Door haar manier van fotograferen doet het 
werk nogal eens abstract aan, terwijl het dat niet is.
Pro Rege, Oudedijk 113
Tel. (010) 452.80.65  wilverkleijfotografie@hotmail.com
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loCaties 
& kunstenaars

    
 20  voorschoterlaan 135 

  Djon Seedorf

 21  waterloostraat 192-B 

  Clara Miedema  Atelier Miedema    

 22  sophiakade 11-d 

  Christine - Mosselman

 23  Buitenhuys Kralingen, Louise de Collignynlaan 302 

  Qwazt, Ermien Koster en Els Mulder

 24  Lijstenmakerij Pergamon, waterloostraat 174 d 

  o.a. Henk Helmantel, Nico M. Peeters, Marius van Dokkeum, 

  Van der Ploeg en Marja Zwirs

 25  the Kitchen Rotterdam, willem Ruyslaan 225 

  Esther Prinsze

 26  eetcafé de steek, Lusthofstraat 2-a   

  José Ras

 27  Oostmaaslaan 35-B 

  Bernarda  Roelofs    

 28  vredehofstraat 70 

  Frank  Stoopman   

 29  Kleigoed & Bakwerk, jericholaan 44-B 

  MarjaTholenaars

 30  de Bakkerswinkel, Oostplein 223-a 

  Sylvie Overheul en Flip Kolet

 31  de Nieuwe Plantage, weteringstraat 225 

  resultaten creatieve workshops met buurtbewoners onder begeleiding  

  van Nelleke Spaan

 32  slaakhuys, slaak 34 

  Wibbine Kien; NO WALLS: Bob Smit gallery, Cokkie Snoei, Deelen Art,

  RAM Foundation, JOEY RAMONE, Galerie Kralingen, Dock gallery, Hom-

  mes galerie, Phoebus Rotterdam, WTC Art Gallery, NL = US, V’ Art Gal-

  lery, Untiteld, Mirta Demare, Zic Zerp galerie en Galerie Frank Taal;   

  Rotterdam Contemporary: Hans van Wilschut, Paul van den Hout, Sylvia  

  B., Willemien Zeelenberg, Lizan Freijsen, Maria Ikonomopoulou, 

  Alex Jacobs & Ellemieke Schoenmaker.

 33  Galerie Bob smit, slaak 20 

  Olaf Mooij

 34  Oostzeedijk 356 a 

  The Photo Graduates, Michèle van Vliet en Nana van Dijk, 

  www.thephotograduates.com

 35  het Oostelijk zwembad, het Beatrixbad, Gerdesiaweg 480 

  Ron Blom, Debora Fernald, Ruben de Jong en Michalina Malolepsza

 36  atelier marita Beukers, Lambertusstraat 170 B 

  Marita Beukers en Hiske Bem (bronzen beelden) hensbem.nl

 37  BB Interior, Lusthofstraat 90-94 

 38  Paradijslaan 122a 

  Eli den Hartog

 39  Brugwachtershuisje, zaagmolenbrug 

  12 fotografen

 40  Nivon, dirk smitsstraat 76 

  Juan Heinsohn Huala, Jorge Kata Nunez, Hans van Roon 

  en Corstiaan Boon

 41  advokatenkollektief Rotterdam, Crooswijksesingel 34 

  Jack de Deugd

 42  speeltuinvereniging Crooswijk, schuttersweg 74 

  oude speeltuin- en mariniersfoto’s

 43  Koffie en meer bij Croos, festivalcafé Crooswijk, 

   Paradijslaan / hoek exercitiestraat 

  groepstentoonstelling met o.a. Marita Beukers, Wouter Julien van den  

  Haak, Pim van Halem, Willem van Hest, Peter Hofland, Eric Leeuwenberg  

  en Jan Wagner.

 43  tekenpraktijk turkoois bij Croos, 

   Paradijslaan / hoek exercitiestraat  

 44  de kerk aan de Goudse Rijweg 525 

  Monique van der Mije en John van der Linden

 45  Crooswijkerzand 

  Vera Harmsen, Tineke Noordzij, Jacqueline Specken, 

  mr.June, Willem van Hest

 46  hoppesteyn, Boezemsingel 100 

  Nada Bajic eigen werk en werk van haar cursisten

KRALINGEN

 1  deelen art, admiraliteitskade 90b 

  Roberto Fanari, Eli Dijkers., Wessel Huisman, Rikki Kasso, Elzo Dibbets, Lia  

  Laimböck, Robert Vorstman, Carola Schapals, Erik Tierolf, Johan Scherft

 2  Pro Rege, Oudedijk 113 

  Antoinette MH Brandenburg, Tineke Noordzij, Nel van der Poel, 

  Dik Vuik en Jan Wagner. foto-tentoonstelling: Marita Beukers, 

  Einar Been, Ad Vermeer, Monique  Veldhoven, Marcel Koeleman, 

  Wil Verkleij, Mevrouw Jansen, Jan Mattheus de Grauw 

  en Esther Prinsze

 3  trompenburg tuinen & arboretum, honingerdijk 86 

  Antoinet Deurloo en Jacqueline Specken

 4  erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 

  Mieke Krediet, o.a. Karel Appel, Marcel Duchamps, Jackson Pollock 

  en vele Nederlandse kunstenaars. 

 5  watertorenschool, snelfilterweg 270 

  Ineke  Bokx-Vortman  en werk van cursisten

 6  Nazarethstraat 2 C 

  Loréne  Bourguignon en Mevrouw Jansen

 7  Cederstraat 5 | Botanische tuin 

  Jacqueline Specken, Anton Vreede (Galerie Hommes), Kaije Feenstra,

  Ida Broekhart, Yolanda Folmer, Marjolein de Kwaadsteniet en Els van Teefelen

 8  Pniël, Oudedijk 15 

  Willem Bijl en vijfluik Het Rotterdamse bevrijdingspanorama

 9  avenue Concordia 64 

  Thea van Doorn

 10  avenue Concordia 30 

  FIEGELMARKX  Saskia Markx & Ronald Fiegel   

 11  avenue Concordia - arte Concordia 

  buitententoonstelling met 55 kunstenaars

 12  makelaarskantoor Langejan, Oudedijk 25 

  Willemien Fransen en Marike van Wijlen

 13  Lambertusstraat 104 

  Pim van Halem, Cora Moret, Olphaert den Otter, Jan Wagner   

 14  atelier willem van hest, annastraat 10    

  Wouter Julien van den Haak, Francisca Henneman, Willem van Hest

  Diet van Velzel

 15  Bewonersvereniging Lusthofkwartier, Lusthofstraat 59 

  Sasha Zuiddam, JAYVEN (Janny Veninga), Agnes Bruintjes, 

  Romy Lucas, Lara Muradjan, Vera Harmsen en Margot Rijven

 16  Ketenstraat 151 

  Carole L.M. Hietbrink  

 17  Oudedijk 209-a 

  Norbert  Hugenholtz  

 18   Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 

  overzichtexpositie en expositie veiling

 19  voorschoterlaan 137 

  Manuel  Kneepkens   

CROOSWIJK


