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croosWiJk 
Nivon | Community Art & educatieve kunst & deelnemer culinaire route
Dirk Smitstraat 76
Aan de slag bij Waterloo | Vera  Harmsen | Hippe huisvrouwen - Carole  Hietbrink
De kinderkunstroute-expositie | Nelis Oosterwijk | de  ontmoeting | Wijk-TV
Pisuissestraat 13
Annemarie Stuivenberg
Paradijslaan 138 B 1 R
Maritsa van Luttikhuizen
Rock ’n Rommel
Paradijslaan 130 B
Tjeerd Hendriks | Kim Paauw | Mike Redman
UKULELE PARADIJS
Paradijslaan 132 A
De Witte Slagerij
Rakstraat 2
Xenia  Gottenkieny | Coen Janssen | Maritsa van Luttikhuizen | Janneke van der Putten
Stefan  Ouwersloot | Merel Vermeijden | Ivana  Vogelzang
Paradijslaan 118 B 1
Merel Vermeijden  
Paradijslaan 103 B 1
Coen Janssen
Paradijslaan 104 C
Janneke van der Putten
Schuttersveld
De Verborgen Kwaliteiten van Crooswijk

kraLingen 
Sophiakade 41 B 
Caroline Grootenboer 
Sophiastraat 118
Rob Peters
Frederik van Eedenstraat 6 C
Ada  Klein
Het Lachende Varken | deelnemer culinaire route
Vlinderstraat 1-3
Joan  Modderkolk | Mirjam  Peeters | Karin van der Tol | Marjolein van Zummeren
Dr. Zamenhofstraat 56
Corinna de Jong
Helenastraat 25 A
Frank  Stoopman
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Waterloostraat 90
Hanneke van Dort
Makelaarskantoor Langejan
Oudedijk 25
Willemien  Fransen  | Marike van Wijlen
Avenue Concordia 64
Thea van Doorn
Nesserdijk 406
Louis Looijschelder 
Salon Daar
Slotstraat 11 A
Eileen O’Neill
Parochiehuis
Lambertuskerk Beneden Oostzeedijk 5
Monique Raats  | Janneke Versluis  | Margriet Wehrmeijer
Podium O 950 | Fashion & Design, cultuurdebat en veiling 
Oostmaaslaan 950 
Peter en Mirjam Carels (Ode aan u) | Kavita Doekharan | Mirjam Peeters | Heike Rabe 
(Heksenvuur) | Elske Revelman de Vries | Esther Stasse | Marielle Wichards
Het Huisje
Oostmaaslaan 125 B
Bregje van den Berg
Vredehofweg 6
Willy Hilverda
Vicini | fotografie & deelnemer culinaire route 
Kortekade 63  
Marita Beukers | Jan Mattheus de Grauw | Adriaan Heijboer | Marijn de Jong | Bart Norbart 
OERA | Marcel Koeleman  | Melanie H Samat  | Liesbeth Vollemans | mevrouwjansen
Maritsa van Luttikhuizen | Ivana Vogelzang | Stefan ouwersloot
Bob Smit Gallery
Kortekade 65 A
Thomas I‘Anson  | Louis Reith
Manegelaantje 12
Dirk  Bootsma
Boszoom 60
Hugo  Lammerink
Salon Vredebest
‘s-Gravenweg 344 
Maria van Donkelaar | Herman Schouwenburg
Huis te Krooswijck
Paradijsplein 1 
Het slachthuis en de slagers van Crooswijk Panorama Crooswijk
Galerie Kralingen
Gashouderstraat 9 
overzichtsexpositie deelnemende kunstenaars & Holland Pop festival expositie
Sfeer | deelnemer culinaire route Let op: alleen geopend op zaterdag

Lusthofstraat 45
Charlotte de Bourbonlaan 45
Alien Smid

Oudedijk 550 
Nico  Kampman
Nazarethstraat 2 C
mevrouwjansen
Botanische Tuin Kralingen
Cederstraat 5 / Kralingse Plaslaan 110 B
Carla  Feenstra | Astrid Derksen | Hanneke van Reeuwijk
Jericholaan 47 A
Loréne  Bourguignon
Het Rijk van Kralingen | deelnemer culinaire route
Oudedijk 239 A
Robert  Rost
Noordeinde 2
Luciënne van Assendelft    
Oudedijk 209 A
Norbert  Hugenholtz | Deniz Yoney
Buitengalerie Kralingen
Ringersplaats
kunstenaarscollectief Monkidoe
Rabobank let op: Expositie alleen geopend tijdens kantooruren

Lusthoftstraat 124
Willemien Fransen | Sandra de Neef
Oostzeedijk 204-206
Cis Deyl
Oostzeedijk 198
Mieke Borgdorff
IN DE GALERIE
Oostzeedijk Beneden 109
Iris Slock
Atelier Hanneke Kodde
Lambertusstraat 170 B 
Hanneke Kodde | Ina  Wilbrink-Leuning
Atelier Willem van Hest
Annastraat 10
Willem van Hest | Flip Kolet | Eric  Ruygers | Marión van der Schelde 
Aegidiusstraat 125 B
Henriette  Sillem
Ateliergebouw
Lambertusstraat 104 A
Pim van Halem | Tilly  Heijster | Bert  Mulder | Jan  Wagner
Voorschoterlaan 135
Djon Seedorf  
Pro Rege
Oudedijk 113
Laura Bargmann  | Yolanda van den Bosse  | Annette Breevaart | Jan Mattheus de Grauw
Silvie Hogerzeil  | JAYVEN  | Marian Koops  | Clara Miedema | Joep van Roon | Sara van Roon 
Richard Schol  | Linda Seine  | Peter Stoopman  | Els van Teeffelen | Wim Wiegmann
Nico Kampman
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De 5e kunstroute kraLingen-croosWiJk 
Het lustrum biedt bijna honderd kunstenaars in heel Kralingen-Crooswijk gelegenheid om hun werk 
te laten zien. In ateliers, galeries en andere bijzondere plekken in Kralingen-Crooswijk kunt u gratis 
een kijkje nemen in ‘de keuken’ van de schilder, fotograaf, beeldhouwer, designer, keramist, tekenaar 
of videokunstenaar.

Maar deze Kunstroute is veel meer dan een weekend vol ‘open deuren’. De Kunstroute Kralingen-
Crooswijk slaat de weg naar vernieuwing in en wil aantrekkelijk zijn voor jong aanstormend talent in 
onze deelgemeente. De vernieuwde Kunstroute biedt daarom vier weken lang een programma met 
veel diversiteit en kwaliteit. Deze catalogus wijst u de weg naar een maand vol kunst en cultuur in 
Kralingen-Crooswijk.

Nieuw zijn dit jaar de speciale themalocaties, waar een curator een samenhangende expositie maakt. 
Zo zijn er curatoren voor product & fashion design, fotografie, Community Art en educatieve kunst. 
Ook cultureel erfgoed in de deelgemeente krijgt aandacht in verschillende exposities, onder meer in 
samenwerking met Museum Rotterdam. Onderwerpen als de vroegere Jamin fabriek, het slachthuis 
en het Holland Pop festival passeren de revue. 
Daarnaast zijn er nog andere locaties waar u het werk van meerdere kunstenaars kunt zien. Het be-
gint al met een kunstveiling bij Podium O 950. Koop daar een kunstwerk en ondersteun zo gelijk de 
organisatie van de Kunstroute. In de Witte Slagerij in Crooswijk is een preview, in Galerie Kralingen 
een grote overzichtstentoonstelling en ook bij Pro Rege zijn verschillende kunstenaars aanwezig.

Verder zijn de Pop-up Galleries een nieuw verschijnsel in de Kunstroute Kralingen Crooswijk. 
Dit zijn leegstaande panden, die in samenwerking met Bob Smit Gallery en makelaars tijdelijk worden 
ingericht als expositieruimte. Deze verrassingslocaties worden kort voor de Kunstroute bekend 
gemaakt op de website. 
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk krijgt dit jaar twee extra ‘routes’. Er is voor de eerste keer een 
Culinaire Route, waarbij lekker eten en kunst & cultuur hand in hand gaan. 
Ook de Kinderkunstroute is nieuw. 

Tenslotte geven we u graag de gelegenheid om volop mee te praten over de waarde van 
kunstroutes. Daarom organiseren we een debat over de ‘Zin en onzin van kunstroutes’, om 
onszelf scherp te houden en de inhoud van de Kunstroute te verdiepen.

Rest ons nog u vooral van harte uit te nodigen om ook dit jubileumjaar volop van de geëxposeerde 
kunst te genieten en de makers ervan te ontmoeten. 
Op de website www.kunstroutekralingencrooswijk.nl en op Facebook leest u het laatste nieuws 
over het programma.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur, vrijwilligers en coördinatoren van de Stichting Kunstroute Kralingen-Crooswijk

ProgrammaVoorWoorD

Week 40

WoensDag 5 oktober 17.30 uur
Opening Community Art & educatieve kunst 
bij Nivon (Dirk Smitsstraat 76)
Paulette Verbist, portefeuillehouder voor onder 
meer Kunst & Cultuur van de deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk, opent de expositie.

DonDerDag 6 oktober 17.30 uur
Preview-feest 
in De Witte Slagerij (Rakstraat 2)
De Witte Slagerij, Rock ‘n Rommel en het Ukulele 
Paradijs zorgen voor een Crooswijkse aftrap. 
Bijzondere sprekers en live muziek luiden de 
Kunstroute in.

VriJDag 7 oktober 17.30 uur
Opening overzichtstentoonstelling 
Gashouderstraat 9
In Galerie Kralingen opent niemand minder dan 
burgemeester Aboutaleb de overzichtstentoon-
stelling van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk.

ZaterDag 8 oktober 
& ZonDag 9 oktober, 12.00 – 17.00 uur
Kunstroute Kralingen-Crooswijk
Locaties en deelnemende kunstenaars worden 
elders in deze catalogus vermeld.

ZaterDag 8 & ZonDag 9 oktober
Culinaire route
Op de lekkerste plekjes wordt smakelijk eten en 
drinken gecombineerd met kunst en cultuur.

ZaterDag 8 & ZonDag 9 oktober
Erfgoed
Cultuurhistorie in Kralingen-Crooswijk, van
buitenhuizen tot fabrieken en van arbeiders-
wijken tot popmuziek. 
Te zien op verschillende locaties.

Week 37

ZonDagmiDDag 18 sePtember, 17.30 uur 
Opening expositie Fashion & Design 
in Podium O 950 (Oostmaaslaan 950)
Een zaal vol Fashion & Design in een gebouw 
dat zelf ook een bijzonder design heeft.
Opening door Jan M. de Grauw en architect 
Freek Speksnyder.

Week 38

ZonDag 25 sePtember, 11.00 uur
Kralingse kunst- en antiekdag 
aan de Admiraliteitskade
Een dag vol kunst en antiek op de mooiste kade 
van Kralingen, georganiseerd door Mary-Ann 
Consultants.

Week 39

VriJDag 30 sePtember, 17.30 uur
Opening fotografie-expositie 
in restaurant Vicini (Kortekade 63)
Opening door Jan N. de Grauw en gastheer 
Remco Witberg (Vicini).

ZaterDag 1 oktober, 9.30 uur
Kinderkunstroute
Middagprogramma  in Nivon, Dirk Smitsstraat 76 
Kinderen van scholen in Kralingen en Crooswijk 
laten zich niet onbetuigd tijdens deze Kunstroute.
Opening door cultuurscout Jolanda Copier.

ZonDag 2 oktober, 16.30 – 17.30 uur
Cultuurdebat in Podium O 950 
Oostmaaslaan 950
Debat over ‘Zin en onzin van kunstroutes’ tussen 
publiek en prominenten uit de wereld van kunst 
en cultuur.

ZonDag 2 oktober, 18.00 uur - 19.30 uur
Kunstveiling in Podium O 950
Oostmaaslaan 950
Sla uw slag en schaf voor een aantrekkelijke prijs 
zelf een kunstwerk aan.

HET PROGRAMMA IS DIT JAAR ZOWEL VERNIEUWD ALS STERK UITGEBREID. 
DE ACTIVITEITEN ZIJN DAN OOK VERDEELD OVER VIER WEKEN.
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thema exPosities:
Community Art & Educatieve kunst
Erfgoed
Fashion & Design
Fotografie

De Kunstroute biedt zinnenprikkelende culinaire kunst op de volgende locaties:

IN CROOSWIJK:
Nivon Rotterdam | Dirk Smitsstraat 76
De Witte Slagerij | Rakstraat 2

IN KRALINGEN:
Sociëteit Het Lachende Varken | Vlinderstraat 3
Het Rijk van Kralingen | Oudedijk 239-A
Sfeer | Lusthofstraat 45 | alleen op zaterdag
Vicini | Kortekade 63, tevens verzamellocatie voor fotografie

Bekijk de website voor speciale aanbiedingen: 

www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

cuLtuurDebat
Podium O 950 (Oostmaaslaan 950)
Een panel van kunst- en cultuur prominenten discussieert met een breed publiek 
over de vraag naar ‘Zin en onzin van kunstroutes’. 
Moderator van het debat is Jan M. de Grauw.
Het debat wordt omlijst door levende muziek van ‘Meer’, een driemansformatie 
bestaande uit Ad Vermeer (gitaar, bouzouki, mandoline en banjo), Martin Vermeer 
(gitaar en bas) en Jeroen Peters (percussie). Hun repertoire varieert van Ameri-
kaanse folk tot wereldmuziek.
Het gebouw van architectenbureau Rietveld, van Dillen & van Tricht (1968) biedt 
met haar terrassen bovendien een prachtig uitzicht op de Maas en de skyline van 
Rotterdam.

Zie ook www.podium-o950.nl

thema actiViteiten 
TIJDENS DE KUNSTROUTE KRALINGEN-CROOSWIJK 2011 
VINDEN EEN AANTAL BIJZONDERE ACTIVITEITEN PLAATS.

oVerige actiViteiten:
Cultuurdebat
Culinaire Route
Kinderkunstroute
Kunstparadijs Crooswijk
Kunstveiling
Pop-up Galleries

community art & eDucatieVe kunst
Nivon (Dirk Smitsstraat 76)
De opening, een netwerkborrel, biedt op 5 oktober ruim gelegenheid voor poten-
tiële deelnemers en opdrachtgevers om kennis te maken met de aanbieders van 
de verschillende projecten. Een mooi moment om van gedachten te wisselen en 
samenwerking te beklinken.
Community Art is een verzamelnaam voor sociaal-artistieke projecten met kunst 
en media. Community Art is bovenal kunst uit de gemeenschap en staat garant 
voor participatie. Wellicht begrijpt u Community Art het best als u gewoon gaat 
kijken tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk.
Community Art bij het Nivon is een presentatie van verschillende kunstprojecten 
van, door en over de gemeenschap. In samenwerking met bewoners, scholieren en 
anderen. Producten zijn: tekst, foto, video, schilderijen en installaties. Tijdens het 
weekend kunnen ook workshops worden gevolgd. Deelnemende kunstenaars zijn 
onder meer de Hippe Huisvrouwen, Vera Harmsen, Wijk-TV, Aan de slag bij Water-
loo en de ontmoeting.
Alleen op zondag: Vera Harmsen laat Community Art in Kralingen en Crooswijk zien:
Crooswijk | een wandeling van 13.00 – 14.00 uur, vanaf Nivon (max. 20 deelnemers)
Kralingen | een fietstocht van 15.00 – 16.00 uur, vanaf Nivon (max. 10 deelnemers)

cuLinaire route
Vanwege het vijfjarig lustrum bevat de Kunstroute dit jaar een aantal culinaire 
verrassingen. Op een aantal plaatsen wordt kunst gecombineerd met smakelijke 
gerechten. Zo wordt bijvoorbeeld Het Rijk van Kralingen zaterdag en zondag omge-
doopt in een heuse ‘wild place’, met een exclusieve wildproeverij voor fijnproevers. 
Op zaterdagavond 8 oktober treedt hier de Kralingse dichter Joop van den Bos op. 
In Crooswijk is De Witte Slagerij al weer een poosje niet meer in bedrijf als 
vleeshuis, maar nog steeds ruik je er de worsten, rollades en hammen. Juist op 
die plaats worden er in het weekend van de Kunstroute heerlijke vegetarische 
verrassingen geserveerd. Op zaterdagmiddag bent u van harte uitgenodigd om 
die te komen proeven.

Nivon

Podium O 950

Sfeer

Het Lachende Varken 

Het Rijk van Kralingen
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erfgoeD
Cultureel erfgoed laat de geschiedenis van een plek en haar bewoners zien. 
Erfgoed is van alle generaties. Aan de hand van erfgoed krijgen huidige generaties 
een beeld van hoe mensen vroeger leefden en werkten.
Erfgoed versterkt het cultureel en historisch zelfbewustzijn. 
Monumenten en kunstschatten maken een gedeelde geschiedenis zichtbaar en 
versterken daarmee de identiteit.
De geschiedenis van Kralingen-Crooswijk kent een rijke mix van culturen, van 
buitenhuizen tot arbeiderswijken en fabrieken. Alle bevolkingsgroepen hebben 
hun eigen invloed gehad op het dagelijks leven. Hoe die cultuur er uitzag, kunt 
u zien op verschillende locaties voor dit nieuwe en verrassende thema van de 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk.

Galerie Kralingen (Gashouderstraat 9)
Galerie Kralingen laat de geschiedenis zien van het grootste massa-evenement 
dat ooit in Kralingen-Crooswijk plaatsvond, het Holland Pop festival in 1970. 
Samensteller van deze tentoonstelling is Georges Knap, in 1970 tevens mede-
organisator van dit beroemde popfestival. In het souterrain van de galerie is een 
expositie te zien over Holland Pop, die ook op afspraak en tijdens openingsuren 
van de galerie is te bezoeken. In voorbereiding zijn een documentaire, een boek 
en een monument over het festival.  
Zie ook www.stichtingkralingen.nl

Huis te Krooswijck (Paradijsplein 1)
Curator Ron Blom heeft in samenwerking met historicus Dik Vuik, Museum 
Rotterdam en bureau Knalrood een expositie samengesteld over erfgoed. 

Jamin
De expositie over Jamin is gemaakt door ontwerpster Manon Jamin, in opdracht 
van de Werkgroep Jamin terug in Crooswijk. In 1887 opende de Jamin fabriek haar 
deuren in de toen nog jonge stadswijk Crooswijk. Pas eind jaren zestig verhuisde 
de inmiddels enorme fabriek naar Oosterhout. In de tussenliggende periode ver-
dienden generaties Crooswijkers er hun brood en werd Jamin onderdeel van de 
identiteit van de wijk. De foto-expositie belicht een aantal aspecten van Jamin.

Het slachthuis en de slagers van Crooswijk
Ontwerpbureau Knalrood (Eline Pullen en Miranda Schellevis) laat onder de titel 
Het Slachthuis de geschiedenis van het gemeentelijk abattoir zien. 
Dit slachthuis en de meeste slagers zijn uit Crooswijk verdwenen. Om te zorgen dat 
de herinneringen niet verloren gaan, verzamelt ontwerpbureau Knalrood verhalen 
en foto’s. Tijdens de Kunstroute kunt u het resultaat zien. Heeft u zelf verhalen en 
foto’s over het slachthuis? Dan zien we u graag. Kunt u niet tot dan wachten, dan 
kunt u Knalrood bereiken via info@knalrood.net.

Panorama Crooswijk
Tenslotte is in Huis te Krooswijck de expositie Panorama Crooswijk van Museum 
Rotterdam te zien. Museum Rotterdam toont hiermee samen met bewoners het 
karakter van de wijk. Leerlingen van OBS De Waaier laten zien wat ze willen be-
waren. Daarnaast vertellen verhalen en foto´s de recente geschiedenis.

VERBORGEN KWALITEITEN VAN CROOSWIJK
Crooswijksestraat en Schuttersveld
Langs de Crooswijksestraat en het Schuttersveld is vanaf 17 september het kunst-
project Verborgen Kwaliteiten van Crooswijk te zien. Dit project van John Blaak 
toont de positieve kanten van Crooswijk. Op een aantal billboards langs de open-
bare weg worden de geschiedenis van de wijk, kunst, bijzondere gebouwen en 
actieve bewoners belicht. Verborgen Kwaliteiten van Crooswijk bestaat naast de 
tentoonstelling en de website uit het gratis te verschijnen tijdschrift De Croos.
Zie ook www.verborgenkwaliteitenvancrooswijk.nl

Huis te Krooswijck

Galerie Kralingen 
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fashion & Design
Podium O 950 (Oostmaaslaan 950)
Curator Elske Revelman de Vries heeft in samenwerking met Downw_arts een prik-
kelende expositie en de veiling samengesteld over Fashion & Design. Deze expositie 
is te zien tijdens het Kunstdebat op zondag 2 oktober en in het Kunstroute 
weekend. Deelnemers aan Fashion & Design zijn Kavita Doekharan, Marielle 
Wichards, Esther Stasse, Mirjam Peeters, Heike Rabe (Heksenvuur), Peter en 
Mirjam Carels (Ode aan u) en Elske Revelman de Vries. De expositie is ook op 

afspraak te bezoeken (tijdens kantooruren 010-452 98 32) of tijdens andere activiteiten. 

Zie voor meer informatie  www.podium-o950.nl of www.downw_arts.com

fotografen in Vicini
Vicini (Kortekade 63)
In het nieuwe café-restaurant Vicini is een grote overzichtstentoonstelling te zien 
van fotografen die aan de Kunstroute deelnemen. Curator is Jan M. de Grauw.
In het restaurant is van elke fotograaf één werk te zien. In het souterrain is naast 
het pastafabriekje en ruimte voor workshopactiviteiten ruim vijftig meter wand 
met verzameld werk van de deelnemende fotografen. Op 8 oktober geeft Jan M. 
de Grauw om 16.00 een interactieve toelichting op de expositie in Pro Rege, met 
muziek van gitarist Ad Vermeer. Marita Beukers, Jan Mattheus de Grauw, Adriaan 
Heijboer, Marijn de Jong,  Bart Norbert, OERA, Marcel Koeleman, Melanie H Samat, 
Liesbeth Vollemans, mevrouwjansen, Mariska van Luttikhuizen en Ivana Vogelzang.

kinDerkunstroute
Nivon (Dirk Smitsstraat 76)
Kinderen van scholen in Kralingen-Crooswijk laten zich inspireren door kunstenaars 
en werken vervolgens aan hun eigen kunst. Journalistieke kinderpersgroepen 
bezoeken en ondervragen de kinderkunst werkgroepen en leggen hun resultaten 
vast in een document ‘the making of’. Er wordt onder andere gewerkt met muziek, 
beeldende kunst, video en journalistiek. s’ Middags worden de ervaringen verwerkt 
tot een expositie, een film en een muzikale theatershow in het Centrum voor Cultuur 
en Natuur Nivon. Deze expositie is ook tijdens de Kunstroute te zien. Het ochtend-
programma begint in het buurthuis Goudse Rijweg.

kunstParaDiJs croosWiJk
Paradijslaan en Rakstraat
Drie locaties binnen honderd meter vormen de kern van ‘Kunstparadijs Crooswijk’, 
uiteraard aan de Paradijslaan.
De Witte Slagerij (Rakstraat 2), Rock ’n Rommel (Paradijslaan 130-B) en het Ukulele 
Paradijs (Paradijslaan 132-A) vormen samen het gehele weekend het kloppend 
kunsthart van de wijk.
Rock ’n Rommel biedt musici, beeldend kunstenaars en makers uit verschillende 
disciplines een fysieke ruimte voor hun werk en hun ideeën, maar verkoopt ook
2e hands kleding met een eigen karakter. In de winkel exposeren/performen Croos-
wijkse kunstenaars als Tjeerd Hendriks, Kim Paauw, Janneke van der Putten en 
Mike Redman. Daarnaast is er veel (live) muziek en liggen de ideeën er op straat. 
Door de samenwerking met het Ukulele Paradijs en de Witte Slagerij is er in 
Crooswijk een kleine magical mystery tour ontstaan.
Zie ook www.dewitteslagerij.nl

www.ukulele.nl en www.rocknrommel.nl

kunstVeiLing
Podium O 950 (Oostmaaslaan 950)
Veilingmeesters Kees Vrijdag en Gerda Verhaar Eeuwijk presenteren op speelse 
wijze een Kunstveiling. Zij veilen werk dat speciaal voor deze gelegenheid is aange-
bodenen door de deelnemende kunstenaars van de Kunstroute. Een deel van de 
opbrengst is bestemd voor de Kunstroute. De aangeboden unieke kunstwerken 
kunnen zowel op de website als in Podium O 950 worden bekeken. Dit is voor u dé 
gelegenheid om voor een aantrekkelijke prijs een uniek kunstwerk aan te schaffen.

PoP-uP gaLLeries
Pop-up galleries zijn een nieuw verschijnsel in de Kunstroute Kralingen-Crooswijk. 
Een Pop-up Gallery is een leegstaand pand dat tijdelijk wordt ingericht als exposi-
tieruimte. De jonge en ambitieuze Bob Smit, die sinds april een Gallery heeft aan 
de Kortekade 65-A, verzorgt met een netwerk van nieuwe eigentijdse exposanten 
deze pop-up exposities. Locaties voor de Pop-up Galleries worden voor en tijdens 
de Kunstroute bekend gemaakt op de website: 
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

Vicini

buurthuis Goudse Rijweg

ukulele en rocknrommel

de witte slagerij

Podium O 950
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LuciËnne Van assenDeLft
Schilder, fotograaf en beeldhouwer
Upskirt & Etcetera
Van Assendelft’s geraffineerde werk kenmerkt 
zich door een ingetogen erotische onderlaag en 
een diversiteit aan materiaalgebruik, zowel 2- 
dimensionaal als 3-dimensionaal. Nooit een vol-
ledig lichaam tonend, spannend om langdurig 
naar te kijken, subtiel confronterend maar nooit 
over the edge! Als een opwaaiend rokje in de 
zomer!  Tel: 06-41332386  
LuciennevanAssendelft@planet.nl

Noordeinde 2 

bregJe Van Den berg
Schilder, beschilderen/glazuren van 
keramiek
Naast het schilderen en illustreren (kinder-
boeken) ben ik het afgelopen jaar druk bezig 
geweest met het beschilderen en glazuren van 
keramiek. Ik heb mij diverse technieken eigen 
gemaakt en de mogelijkheden hiermee hebben 
mij enthousiast gemaakt. Het meest word ik 
geïnspireerd door mijn directe omgeving.
Tel: 06-24214698            mailbregje@gmail.com

www.bregjevandenberg.nl / www.bb010.nl

Het Huisje, Oostmaaslaan 125 B

Laura bargmann
Beeldhouwer
In het atelier van Frank Stoopman in de Helena-
straat ontstaan mijn beelden. Ik werk het liefst 
met klei en wanneer het beeld erom vraagt met 
was. Sommige beelden ontstaan spontaan, ande-
re geïnspireerd door afbeeldingen (schilderijen 
of foto’s).
Tel: 06-28481726

laurabargmann@hotmail.com

Pro Rege, Oudedijk 113

marita beukers
Fotograaf en collagist
Marita Beukers bouwt collages door middel van 
haar eigen foto’s, waarbij zij de uitdaging aan-
gaat om een nieuwe werkelijkheid te creëren.
Bij totaal verschillende onderwerpen (gebouwen, 
muziekinstrumenten, groenten, etc.) zoekt ze 
-vertrouwend op haar intuïtie- de perfecte ver-
houding tussen spanning en balans in haar werk.
Tel: 06-50292348

maritabeukers@planet.nl

www.maritabeukers.nl

Vicini, Kortekade 63

Dirk bootsma
Beeldhouwer 
Ik ben als amateur ongeveer zeven jaar geleden 
begonnen. Gebruik zachte speksteen en albast. 
Word tot nu toe begeleid in het Koorenhuis in 
Den Haag door de beeldhouwer Mark Rietmeijer. 
Mijn werk is voornamelijk non-figuratief, soms 
uitgaande van een bepaald thema.
Tel: 010-4528692

bootsmad@planet.nl

Manegelaantje 12

yoLanDa Van Den bosse
Schilder
Mijn werk is vrij realistisch met een vleugje 
esthetiek.
Ik maak regelmatig portretten (in opdracht en 
vrij), naakten en vrije tekeningen van vooral 
vrouwen, met divers materiaal van olieverf tot 
houtskool, inkt, lino-afdrukken en hout.
Tel: 010-2122241

yoriginals@yahoo.com

Pro Rege, Oudedijk 113

46 34

Loréne bourguignon
Schilder
Als beeldend kunstenaar schilder en teken ik, 
maar ik maak ook grafiek. Mijn specialisatie is 
het (zelf)portret, waarbij de foto bijna altijd de 
aanleiding is.
Daarnaast geef ik ook kunsteducatieve projecten 
op basisscholen. Verder geef ik les aan volwas-
senen en kinderen in mijn atelier.
Tel: 010-4521046

lorene.bourguignon@online.nl

www.lorenebourguignon.nl

Jericholaan 47 A

mieke borgDorff
Schilder
De droomwerelden van Mieke Borgdorff zijn een 
uitdrukking van fascinatie voor het vergankelijke 
en processen van transformatie. Haar schilde-
rijen kenmerken zich door licht en vreugde.
Materie, organische stoffen als zand, as, koffie-
dik, houtsnippers in combinatie met verf vormen 
de basis van eigenzinnige, aardse en organische 
werken.
Tel: 010-2201520 (thuis) / 06-28435904 (atelier)

w.e.borgdorff@kpnplanet.nl

www.miekeborgdorff.nl

Oostzeedijk 198
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annette breeVaart
Vormgever en schilderen in 3D
Van te voren weet ik dat ik iets wil uit proberen 
en dat ik graag werk met de kleuren rood en 
zilver. Tijdens het proces ontstaat de vorm en 
krijg ik steeds meer het idee welke kant het op 
‘moet’ gaan. Tijdens het schilderen breng ik ac-
centen aan.
Tel: 010-7537792

artannette@hotmail.com

www.artannetterotterdam.com

Pro Rege, Oudedijk 113

astriD Derksen
Beeldhouwer
Astrid Derksen maakt beelden van was en klei 
om er brons of ‘beton’ van te maken. Bij de 
Kunstroute is onder andere een serie kleine 
bronzen paarden te zien. Het zijn ‘dark horses’ 
want in de details schuilt betekenis.
Tel: 010-4047135

abvengelen@hetnet.nl

Botanische Tuin Kralingen, Cederstraat 5

24 26

34 19

buitengaLerie kraLingen
Comité Buitengalerie Kralingen houdt zich 
bezig met het realiseren van kunstwerken in 
de buitenruimte. Zo zijn er twee kunstwerken 
gemaakt door kunstenaarscollectief Monkidoe in 
de Ringersplaats. Een derde kunstwerk zal daar 
een plaats krijgen op een muur van één van de 
appartementsgebouwen.
Tel: 010-4527154

www.buiten-galerie.nl

Ringersplaats

cis DeyL
Schilder en vormgever en illustrator, te-
kenaar, collages, objecten en installaties 
van natuurlijke materialen, workshops voor 
kinderen
Een onderwerp of idee dat zich aandient dicteert 
welke techniek gebruikt moet worden om het te 
verwerken, waarbij ik mij niet door conventies 
laat storen. Alles kan. Alles mag. De natuur, mijn 
oneindige inspiratiebron, werkt zo ook, wat kan 
blijft, wat niet kan sterft vanzelf af.
Tel: 06-38899800

cisdeyl@gmail.com            www.geentoeval.com

Oostzeedijk 204-206

kaVita Doekharan
Fashion
Taking the Passion Route
Voor deze gelegenheid heb ik mijn passies sa-
mengevoegd in een kleine collectie waarbij ik 
gemouleerde ontwerpen toon met smockwerk 
en kleur. Mijn KKC-Collectie vertegenwoordigt 
draagbare kunst en bestaat uit cocktailjurken, 
verscheidene boven- en onderstukken als ook 
bijpassende accessoires zoals mijn populaire 
bustier-centuur, verschillende cluthes en shawls.
Tel: 06-24871550    kavita.doekharan@gmail.com

Podium O 950, Oostmaaslaan 950

thea Van Doorn
Schilder, tekenaar en graficus
Ik was ook al voor de Academie van Beeldende 
Kunsten altijd aan het tekenen. Ik zoek de on-
derwerpen dicht bij huis, maar werk soms ook 
vanuit mijn fantasie, vanwege het experimente-
ren en me steeds verder ontwikkelen. Ik heb een 
grote productie, maar selecteer ook rigoureus.
Tel: 010-4128843 / 06-41248656

theavandoorn@gmail.com

www.theavandoorn.com

Avenue Concordia 64

maria Van DonkeLaar
Schilder
Een vooroorlogs straatbeeld, een stuk oud 
speelgoed, een vintage kledingstuk, dergelijke 
beelden verweven zich tot één: een droom om je 
te herinneren...
Tel: 010-4525668

m.v.donkelaar@kpnplanet.nl

Salon Vredebest, ‘s Gravenweg 344

hannie Van Dort
Keramist en tekeningen etc.
Ik maak keramische objecten, zowel vaasvormen 
als figuren etc. welke handmatig zijn opgebouwd, 
gedraaid/verdraaid en met eigen glazuren afge-
werkt.
Diverse stooktechnieken worden gebruikt. Te-
vens een aantal tekeningen uit eigen collectie.
Tel: 010-4520969 / 06-30221775

hannie.van.dort@gmail.com

www.hanvandort.nl

Waterloostraat 90
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carLa feenstra
Beeldhouwer 
(Kleine) bronzen beelden van mensen en dieren, 
in hun stemmingen en onderlinge relaties.
Tel.: 010 4257573

carla.m.feenstra@kpnmail.nl

gastexPosant: 

hanneke Van reeuWiJk
Beeldhouwer
Tel: 018 6602657

Botanische Tuin Kralingen, Cederstraat 5

WiLLemien fransen
Beeldhouwer 
Mijn beelden zijn voornamelijk dierfiguren. Het 
uitgangspunt hierbij is kracht en emotie gevat 
in brons.
Tel: 010-4520533 / 06-40428539

willemien.fransen@zonnet.nl

www.willemienfransen.com

Makelaarskantoor Langejan, Oudedijk 25, in 
de tuin en 1e etage
& Rabobank, Lusthofstraat 124

xenia gottenkieny
Schilder en muzikant
Opvallend zijn haar ‘idiotix-series’: collages van 
worstelende mensen die bijna gewurgd worden, 
gebouwen en alledaagse objecten die uit hun 
context zijn gehaald. Xenia Gottenkieny laat zich 
onder andere inspireren door Google en YouTube. 
Laag voor laag bouwt ze haar schilderijen op. 
Ieder canvas is weer een stukje van de puzzel.
Tel: 06-12029205

xenia@idiotix.net

www.idiotix.net

De Witte Slagerij, Rakstraat 2 en 4 A

Jan mattheus De grauW
Schilder en fotograaf
LICHT EN ENGELEN
Een reeks pastels en tekeningen waarin ‘ver-
schijnselen’ en ‘spiritualiteit’ een belangrijke rol 
spelen, geïnspireerd door mijn reizen in West-
Afrika en in mijn gevoelsleven.
LICHT
Een reeks foto’s gemaakt van de Atlantische 
Oceaan en in de jungle van Gambia, waarin licht, 
verwondering en spiritualiteit de belangrijkste 
ingrediënten vormen.   Tel: 010-4522625 

jan.de.grauw@wanadoo.nl    www.jandegrauw.nl

Pro Rege, Oudedijk 113 & Vicini, Kortekade 63

caroLine grootenboer
Schilder en textielartist
Mediamieke kunstenares die gebruik maakt van 
haar intuïtieve en creatieve vermogens. Kleurrij-
ke abstracte kunstwerken van vilt gecombineerd 
met over het algemeen figuratieve schilderijen 
waarin gewerkt is met symboliek, kleurologie, 
bladmetaal en vilt. Een zachte, spannende en 
bijzondere combinatie.
Tel: 06-40235022

carolinegrootenboer@gmail.com

www.carolinegrootenboer.nl

Sophiakade 41 B

Pim Van haLem
Beeldend tekenaar
Tekeningen en zeefdrukken.
Toepassingen in de buitenruimte.
Tel: 06-24448636

pimvanhalem@yahoo.com

www.pimvanhalem.blogspot.com

Ateliergebouw Lambertusstraat 104 A

Vera harmsen
Schilder, beeldhouwer en Community Art
In mijn autonome werk, nu 25 jaar, combineer ik 
materialen en technieken en ontbloot betekenis-
lagen. Ook in mijn Community Art (sinds 1995) 
en kunsteducatieprojecten ben ik een koppelaar-
ster. ‘Een daad stellen in de openbare ruimte op 
een speelse manier’. 
(foto: Boezemsingel 12)
Tel: 010-2132941

veraharmsen@online.nl

http://home.online.nl/veraharmsen

Nivon, Dirk Smitstraat 76

aDriaan heiJboer
Fotograaf en vierkleuren gomdrukker
Het gomdrukprocédé is rond 1853 uitgevonden. 
Vanaf 1890 tot 1910 beleefde deze techniek zijn 
gloriejaren en stond bekend als picturalistische 
fotografie. Van ‘de edele procédés’ is deze ma-
nier om met pigmenten fotografische afdrukken 
te maken, de moeilijkste. Laag over laag zijn in 
contact met behulp van deelnegatieven en zon-
licht, waardoor kleurechte afdrukken ontstaan.
Tel: 06-28566532

heijboer.adriaan@gmail.com

Vicini, Kortekade 63
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tiLLy heiJster gast bij Jan Wagner
Keramist
Elk keramisch werkstuk is een unicum. 
Het werk wordt handmatig opgebouwd door 
middel van lappen klei. Bewerkt met structuren, 
engobes en oxides. Gedeeltelijk geglazuurd om 
de natuurlijke kleitinten goed tot uiting te laten 
komen. In een elektrische oven gestookt tussen 
de 950-1200 °C.  Vormen: zaadkapsels, sprokke-
lingen en poppen.
Tel: 010-4667297

t.heijster@planet.nl            www.tillykeramiek.nl

ateliergebouw Lambertusstraat 104 A

siLVie hogerZeiL
Schilder en 3D, tekenen
Je stoel een schilderij, je schilderij een stoel-
verder. Tekeningen vanuit verbinding met natuur. 
Ik heb ook kleine autonome 3D werken.
Tel: 010-4532165 / 06-55885251

silviehogerzeil@hotmail.com

www.stoelnodig.nl 

Pro Rege, Oudedijk 113

caroLe hietbrink
Vormgever en creatief met textiel-
vormgever
Door mijn studieachtergrond en vrijwilligerswerk 
als raadslid en bestuurslid heb ik ervaring opge-
daan. Daardoor kwam ik dichter bij de mensen 
uit de wijk en stad. Met veel plezier werk ik aan 
verschillende projecten voor de buurt, onder 
meer ‘Hippe Huisvrouwen’, pimp je keuken-
schort, voor de vrouwen uit de wijk. 
Tel: 06-46766499   carolehietbrink@hotmail.com

www.hippehuisvrouwen.punt.nl

Nivon, Dirk Smitstraat 76

in De gaLerie iris sLock 
Galerie
Iris Slock (1962), heeft aan Minerva en de Wil-
lem de Kooning academie haar opleiding als 
beeldend kunstenaar voltooid. Iris schildert de 
beschouwde- en beschouwende mens. Haar 
beeldtaal is warm en kleurrijk, abstract figuratief.
Zij heeft in binnen- en buitenland geëxposeerd. 
franciska@indegalerie.nl

www.indegalerie.nl  en www.irisslock.com

06-21584257 ( Franciska) of 06-19236133 (Vanessa)

Oostzeedijk Beneden 109

WiLLem Van hest 
Gastexposant o.a. Flip Kolet
Schilder, tekenen, zeefdrukken, Community Art
Willem van Hest maakt contrastrijke, kleurige 
zeefdrukken en schilderijen, subtiele tekeningen, 
waterverven van meestal de mens in Rotterdam. 
Hij schrijft o.a. dagboeken en interviews. Orga-
niseert exposities, culturele evenementen en is 
met Ron Blom ‘de ontmoeting’: kunst die buiten 
het atelier, samen met anderen gemaakt wordt.
Tel: 06-14827432      info@willemvanhest.nl

www.willemvanhest.nl / www.deontmoeting.eu

atelier Willem van Hest, Annastraat 10

norbert hugenhoLtZ
Gastexposant: Deniz Yoney.
Beeldhouwer
Norbert Hugenholtz werkt al sinds zijn jeugd 
met allerlei materialen in bij voorkeur zacht tot 
zeer hard natuursteen. Norbert werkt vooral 
figuratief en veel bezoekers van zijn beelden 
herkennen een eigen stijl die Afrikaans aandoet. 
Ook geeft hij cursussen in speksteen bewerken, 
soms zelfs als verjaardagsfeestje voor kinderen. 
Tel: 010-4129830

n.hugenholtz@chello.nl

Oudedijk 209 A

WiLLy hiLVerDa
Schrijven en theater
Schrijfatelier Vredehof organiseert schrijfcursus-
sen en workshops en huiskamertheatervoorstel-
lingen.
Tel: 06-53923760

willy.hilverda@worldonline.nl

www.schrijfateliervredehof.webs.com

Vredehofweg 6

meVrouWJansen
Schilder en fotograaf
Ik werk met foto’s uit het traditionele privé foto-
album. Ik ‘strip’ deze foto’s en transmuteer deze 
naar collectieve emotionele velden vanuit mijn 
persoonlijke ervaringen. 
Meestal betreft het foto’s waarvoor ‘geposeerd’ 
is. Achter deze pose verschuilt zich een oce-
aan van emoties. Deze emoties gebruik ik en/of 
‘kleur’ ik verder in.  Tel: 010-2120661 / 06-38311822

powerjansen@yahoo.com  

http://demevrouwjansen.blogspot.com

Nazarethstraat 2 C & Vicini, Kortekade 63
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coen Janssen
Schilder en videokunstenaar
Coen Janssen schildert voorwerpen, naakten en 
abstracte vormen. Hij maakt complexe composi-
ties op de rand van chaos en orde. De compositie 
construeert hij op basis van beweging en ritme. 
De vormen wringen in een wankel evenwicht. 
De ruimte die ontstaat is ambigu.
Tel: 06-18886990

coenc2000@hotmail.com        www.coenjanssen.net

Paradijslaan 103 B-1
& De Witte Slagerij, Rakstraat 2

aDa kLein
Schilder, fotograaf en beeldhouwer
Beelden in albast, brons, foto’s, aquarellen met 
acryl.
Tel: 010-4120656 / 06-18018265

leoenadaklein@chello.nl

leokleinadaklein.nl

Frederic van Eedenstraat 6 C

corinna De Jong
Beeldhouwer en Galerie Brons
Bronzen beelden van hoge kwaliteit in diverse 
prijsklassen.
Tel: 010-2131413

info@galeriebrons.com

www.galeriebrons.com

Dr. Zamenhofstraat 56

marceL koeLeman
Fotograaf en graficus
In mijn project Wadem geef ik zeer divers 
(coezie, houtgrafiek, fotografie, cartografie) 
vorm aan een leven dat niet ophield toen het 
land onder water stond. In de route een portret 
in houtgrafiek en een exemplaar van de Wadem 
officimalis, waarin fotografie en archeologie 
zijn gecombineerd.
Tel: 06-14441559               w.endemarc@inter.nl.net 

www.rotterdamsekunstenaars.nl

Vicini, Kortekade 63

JayVen (Janny Veninga)
Schilder
Schilderijen in acryl; landschappen, studies van 
schepen, stillevens, modellen. 
Portretten in opdracht.
Tel: 06-44724656

j.veninga1@chello.nl

www.jayven.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

hanneke koDDe-De crane
Schilder
Mijn voorliefde gaat uit naar model en stillevens, 
alles in een losse stijl. Ik werk voornamelijk met 
acryl en waterverf (gemengde techniek). 
Naast schilderijen maak ik ook kamerschermen.
Tel: 010-4521182

3062hs15@hetnet.nl

www.hannekekodde.nl

Lambertusstraat 170 B

nico kamPman
Schilder en beeldhouwer. Keramiek, 
papier-mache, tekeningen en schilderijen. 
Nico Kampman’s werk is een voortdurende 
worsteling van basale vorm met pure kleur.
Tel: 06-28592835

www.nicokampman.tk

Pro Rege, Oudedijk 113

marian kooPs
Digitale kunst
Mijn werk bestaat uit digitale kunst met als 
onderwerp alles wat te maken heeft met theater, 
circus en dans. Mijn werk is in een eenvoudige 
zwarte of witte lijst ingelijst in het formaat 
40x50 cm.
Tel: 010-4562118

mariankoops@hotmail.com

www.mariankoops.nl

Pro Rege, Oudedijk 113
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hugo Lammerink | castro PLaZa
Beeldhouwer
HUmanGO; de mens in één lijn. Deze mens ont-
staat uit de tekentechniek van één doortrokken 
lijn, waar begin en eindpunt samenkomen.
Deze worden op en in verschillende omgevingen 
toegepast. De één-lijntekeningen dienen als 
basis voor sculpturen en schaduwinstallaties en 
worden tevens als onafhankelijke tekeningen 
vertoond.
Tel: 06-44776402

info@humango.nl                             www.humango.nl

Boszoom 60

Joan moDDerkoLk
Schilder en kleine installaties in kijkkastjes
Ik schilder portretten, landschappen en model 
in acryl. 
Daarnaast presenteer ik kleine, sfeervolle instal-
laties, geïnspireerd op de oude kijkdozen.
Tel: 010-4263979

j.w.modderkolk@planet.nl

Het Lachende Varken, Vlinderstraat 1-3

maritsa Van LuttikhuiZen
Schilder en fotograaf
Er woont iemand in mijn huis.
In de foto‘s van deze schim komt mijn achter-
grond als schilder sterk naar voren.
Tel: 06-20796963

info@maritsa.nl

www.maritsa.nl

Paradijslaan 138 B, 1e verdieping rechts
& Vicini, Kortekade 63

sanDra De neef
Schilder en beeldhouwer
NEEF exposeert in de Rabobank met wielerschil-
derijen. Een kleurige expositie met een knipoog. 
Naast wielerschilderijen is zij verder bezig met 
het maken van portretten (al dan niet in 
opdracht) van zowel mensen als dieren.
Tel: 06-15657296

sandra@neefart.com

www.neefart.com

Rabobank, Lusthofstraat 124 & Nivon, 
Dirk Smitstraat 76 (met ‘Aan de slag bij 
Waterloo’)

Louis LooiJscheLDer
Schilder
Bij Louis Looijschelder reflecteert de inhoud van 
het werk in de eerste plaats herinnering.
De dingen die hij schildert zijn zelden wat ze op 
het eerste gezicht lijken te zijn.
Tel: 010-4528526

looijschelder@hetnet.nl

www.louis-looijschelder.nl

Nesserdijk 406

bert muLDer
Schilder
Groepsportretten/zelfportretten.
Zelfportretten/groepsportretten, een serie die 
alsmaar groeit. Scherp uitgesneden vormen van 
beschilderd papier, geplakt op een wit vlak, ei-
genlijk collages dus. Helder en eenvoudig.
Tel: 06-41525208

bert3.mulder@planet.nl

http://bertmulder1.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/

bertmulder

ateliergebouw Lambertusstraat 104 A

cLara mieDema
Schilder en graficus
Het open veld, wind en water tot aan de horizon 
geeft een heerlijk gevoel van ruimte.
Het veranderende licht boven het land maakt dat 
ik hier nooit uitgekeken raak. 
Ik schilder graag de overgangen van land en 
water om die weidsheid weer te geven.
Naast landschappen maak ik ook grafiek.
Tel: 010-2330082

ateliermiedema@telfort.nl

www.atelier-miedema.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

bart norbart
Fotograaf
De fotoserie ‘Gravity’ is ontstaan door vallende 
vloeistofdruppels te fotograferen. Door te spelen 
met licht en kleur komen er verrassende effec-
ten die de foto’s een aparte uitstraling geven.
Tel: 06-16353443

l.norbart@tudelft.nl

Vicini, Kortekade 63
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oera (oVerheuL en eDixhoVen)
Fotograaf en recycled art
OERA is een samenwerkingsverband tussen foto-
graaf Marcel Edixhoven en beeldend kunstenaar 
Sylvie Overheul, waarbij tekeningen/schilderijen 
met foto’s samengesmolten worden tot een 
nieuw 2-dimensionaal kunstwerk.
Tel: 06-26042681

info@oera.eu

www.oera.eu

Vicini, Kortekade 63

rob Peters
Kunstenaar
In het werk van Rob Peters gaat een bijna 
ouderwetse beheersing van het kunstenaars-
métier samen met een onnavolgbare, 
surrealistische verbeelding en een zeer 
persoonlijke symboliek.
Tel: 010-4529376

justso@xs4all.nl

www.robpeters-art.nl

Sophiastraat 118

stefan ouWersLoot
Fotograaf
Fotografie met als achterliggend thema een 
vraagstuk over positionering.
Hoe beïnvloedt een omgeving je gemoed?
Tel: 06-51871385

talk.to.steef@gmail.com

De Witte Slagerij, Rakstraat 2 
& Vicini, Kortekade 63

monique raats
Schilder, aquarel
Tel: 010-4765689

m.e.raats@hotmail.com

Parochiehuis St. Lambertus, 
Oostzeedijk Beneden 5

De ontmoeting
Community Art   Kunst, mens, stad
Sinds 2005 ontwikkelen de Rotterdamse beel-
dend kunstenaars Ron Blom en Willem van Hest 
samen met verschillende doelgroepen sociaal 
artistieke projecten op scholen, in buurten en 
straten. De ontmoeting heeft een multi-mediaal 
karakter, waarin gebruik wordt gemaakt van 
schilderijen, teksten, foto en video.
Tel: 06-15247563                

 info@deontmoeting.eu          www.deontmoeting.eu                  

www.ronblom.nl                       www.willemvanhest.nl

Nivon, Dirk Smitstraat 76

Janneke Van Der Putten
Performance & installatie
Project ‘Verkregen materiaal: de studio in een 
nieuwe setting hervat’ omvat een maandenlang 
groeiproces wat tijdens de kunstroute zal worden 
afgerond. Er zal dan een multimedia installatie 
worden gepresenteerd tijdens de preview op 6 
oktober in De Witte Slagerij en een afsluiting op 
9 oktober bij Rock ‘n Rommel.
Tel: 06-40465100

info@jannekevanderputten.nl

www.jannekevanderputten.nl

Paradijslaan 104 C
& De Witte Slagerij, Rakstraat 2

mirJam Peeters
Viltster
Het ontwerpen van vilten kleding en wandkleden. 
De creaties kenmerken zich door het originele 
kleur- en materiaalgebruik. Door toepassing van 
verschillende kleuren wol lijkt het bijna een vorm 
van schilderen. Hierdoor is elk kledingstuk een 
kunstobject op zich.
Tel: 010-4526203

info@nnvilt.nl

www.nnvilt.nl

Het Lachende Varken, Vlinderstraat 1-3 
& Podium O 950, Oostmaaslaan 950

eLske reVeLman De Vries
Design
Elske Revelman de Vries is sinds 2003 zelfstan-
dig ontwerper. Beleving, verwondering, schaal en 
eenvoud zijn kernwoorden die in haar werk terug 
te vinden zijn. Zij noemt haar producten ‘kunst-
gerelateerde woonaccessoires’.
Tel: 06-13287886

elske3dd@gmail.com

www.revelmandevries.nl

Podium O 950, Oostmaaslaan 950
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rock ‘n rommeL
Winkel
Rock ‘n Rommel is een winkel voor eigen beheer 
muziek, beeldende kunst en 2e hands kleding. 
Daarnaast zijn er woorden, ideeën en mensen. 
Exposanten: Tjeerd Hendriks, Kim Paauw, 
Janneke van der Putten en Mike Redman. 
Tel: 06-46336276

wieiswies@hotmail.com

www.rocknrommel.nl 

Paradijslaan 130 B

eric ruygers
Beeldhouwer
Vreemde vogels tonen menselijke kenmerken.
Vreemde mensen krijgen soms vleugels.
Alle mensen kunnen niet vliegen.
(Tsjang Hu Wang; 69 na Christus)
Tel: 010-4147102 / 06-51150901

e.ruygers@gmail.com

www.ericruygers.com

atelier Willem van Hest, Annastraat 10

sara Van roon
Beeldhouwer
In mijn werk ga ik uit van mijn gevoelsleven.
Schoonheid en liefde zijn de thema’s die als 
een rode draad door mijn werk en leven lopen. 
Verbondenheid en een zekere melancholie wil 
ik in mijn bronzen beelden tot uitdrukking laten 
komen. Ik werk niet alleen vrij, maar ook in op-
dracht.
Tel: 06-48176458

sara.van.roon@hotmail.com       www.saravanroon.nl

Pro Rege Oudedijk 113

meLanie h samat
Fotograaf
Rode draad in mijn werk is een eigen vertaling 
van kwetsbaarheid en wat eenzame momenten 
van het alledaagse wat soms uitpakt tot een 
mysterie.
Tel: 06-24996692

mevrouwsamat@gmail.com

www.melaniesamat.com

Vicini, Kortekade 63

JoeP Van roon
Schilder
Aan de hand van een uitvergroting van een foto 
maak ik met behulp van acrylverf, potlood en 
pastel een compositie, die een nieuwe, verras-
sende creatie geeft. Ik werk graag met een veel-
heid van kleuren en ik zoek uiteindelijk naar een 
mooie sfeer, die past in de geest van uw foto.
Tel: 010-4672935

joepvanroon@hotmail.com

Pro Rege, Oudedijk 113

saLon Daar
Expositieruimte
Salon Daar is een werk ruimte voor inspiratie en 
creativiteit. Er is werk te zien van vormgeefster-
kunstenares Eileen O’Neill.
Zij bewerkt en combineert ongebruikelijke 
materialen en maakt hier unieke eigenzinnige 
objecten van.
Tel: 06-81197601

informatie@salondaar.nl

www.salondaar.nl

Slotstraat 11 A

robert rost
Schilder
Robert houdt zich bezig het schilderen van land-
schappen, portretten, stillevens en ander vrij 
werk, vrijwel uitsluitend gebruikmakend van olie-
verf. Zijn werk wordt regelmatig geëxposeerd en 
er wordt werk in opdracht vervaardigd.
Naast het creëren van eigen werk doceert Ro-
bert aan middelbare scholen en de Willem de 
Kooning Academie als gastdocent.
Tel: 06-23117993

mail@robertrost.nl                         www.robertrost.nl

Het Rijk van Kralingen, Oudedijk 239 A

marión Van Der scheLDe
Beeldhouwer en interieur-vormgever
Altijd aardse materialen.
Autonoom: stronken hout, stenen gevonden in 
rivierbeddingen, oud gekleurd glas.
In interieuropdrachten: koperen balies, gestuukte 
wanden, glas in lood, mozaïeken.Aardse materia-
len raken mij door de geschiedenis en cultuur die 
ze in zich dragen. Metaal en (neon)licht maakt 
schoonheid: stilte en viering.
Tel: 06-51539664           marionvdschelde@zonnet.nl

www.marionvanderschelde.nl

atelier Willem van Hest, Annastraat 10
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richarD schoL
Schilder
Verhalend traditioneel schilderwerk geïnspireerd 
door het surrealisme en magisch realisme.
Tel: 06-10500434

start55@xs4all.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

henriette siLLem
Schilder
Beeldende kunst: tekeningen, schilderijen, muur-
schilderingen, foto’s en grafiek. 
Figuratief. Specialiteit: dieren. Autonoom en in 
opdracht voor particulier en bedrijf.
Tel: 06-14348171

henriettesillem@online.nl

www.beestenkunst.nl

Aegidiusstraat 125 B

DJon seeDorf
Schilder
Deze keer zoek ik in mijn schilderijen en teke-
ningen een vorm voor wat de ‘vorm’ zou kunnen 
inhouden. In deze werken van figuren, objecten, 
abstracties en nog meer gaat het om het uiterlijk 
van ideeën.
Tel: 010-4774115

djonseedorf@gmail.com

Voorschoterlaan 135

bob smit gaLLery
Galerie
Bob Smit is de jongste galeriehouder van Rotter-
dam. Op de locatie Kortekade (een appartement 
op de eerste verdieping boven het restaurant 
Vicini ) maakt hij zes tentoonstellingen per jaar.
De nu lopende tentoonstelling laat twee jonge, 
aankomende kunstenaars zien: Thomas I‘Anson, 
uit Londen en Louis Reith uit Amsterdam.
Tel: 06-24876594

info@bobsmit.com                          www.bobsmit.com

Kortekade 65 A

herman schouWenburg
Schilder
Ik schilder plankjes, houten paneeltjes van 
15x20 cm. Zie mijn site.
Tel: 06-39104512

hschouwenburg@zonnet.nl

www.flickr.com/photos/hermanschildert

Salon Vredebest, ‘s Gravenweg 344

aLien smiD
Schilder
Ik schilder moderne portretten van mensen en 
dieren. Kleur en sfeer zijn voor mij belangrijke 
elementen in mijn werk. Ik wil dat mijn schilde-
rijen levenslust en vrolijkheid uitstralen! Ik werk 
met acrylverf op doek en schilder naar aanlei-
ding van foto’s, zowel in opdracht als vrij werk.
Tel: 06-24255912

info@aliensmid.nl

www.aliensmid.nl

Charlotte de Bourbonlaan 45

LinDa seine
Schilder en tekenaar
Verleidelijke jonge vrouwen, afkomstig uit recla-
mecampagnes sieren de fleurige retrodoeken en 
tekeningen van Linda Seine (1980). Naast schil-
derijen maakt Linda tekeningen met balpen, stift 
en ecoline op handgeschept papier of glanzend 
fotopapier. Linda speelt continue met de vraag 
‘wat is nog echt in onze gephotoshopte wereld?’
Tel: 010-4655943

lindaseine@hotmail.com

www.lindaseine.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

frank stooPman
Beeldhouwer
De mens in al zijn uitingsvormen is voor mij een 
voortdurende inspiratiebron gebleken.
Kinderen, dans, beweging, uitersten in spanning, 
ontroering, vertedering, liefde en ook humor zijn 
meestal de trefwoorden.
Ik geef regelmatig cursussen model boetseren 
in eigen atelier. Ik exposeer in diverse galeries in 
Nederland en België. 
Tel: 010-2134448

f.stoopman@chello.nl             www.frankstoopman.nl

Helenastraat 25 A
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Peter stooPman
Beeldhouwer
Vanuit het ambacht van steenhouwer in de 
restauratie van monumenten heb ik me ontwik-
keld in het hakken van vrijere vormen. Ik werk 
in diverse steensoorten en probeer een zo ruim 
mogelijke variëteit aan onderwerpen te creëren.
Tel: 06-31750188

petrusfstoopman@gmail.com

www.beeldsteenhouwer.nl (nog in constructie)

Pro Rege, Oudedijk 113

ukuLeLe ParaDiJs
De Ukulele Speciaalzaak van de BeNeLux
Ooit een instrument bespeeld? 
Of denk je dat je a-muzikaal bent? 
Het Ukulele Paradijs biedt de oplossing voor
ieder die muziek maken wil. Een makkelijk, 
goedkoop & klein instrumentje doet wonderen. 
Zo blij ben je nog nooit geweest. 
Kom dit weekend langs.
Tel: 010-7953063

paradijs@ukulele.nl                              www.ukulele.nl

Paradijslaan 132 A

annemarie stuiVenberg
Creatie met textiel
Annemarie Stuivenberg begon in 2007 met het 
maken van special-art sjaaltjes, tasjes en gere-
stylde kleding en schoenen.
De doeken, waarbij stukjes textiel en lijm de 
plaats innamen van verf en penseel. De doeken 
zijn min of meer non-figuratief en nodigen uit tot 
een met niets te vergelijken ‘experience’.
Tel: 06-15274340

info@amberexperience.com

www.amberexperience.com

Pisuissestraat 13

mereL VermeiJDen
Schilder, installaties
Mijn schilderijen bevatten verwijzingen naar 
oude thema’s in de beeldende kunst, ik maak ook 
graag freubeltjes en tussen hoge en lage kunst 
zweef ik ergens.
Tel: 06-14170583

merelvermeijden@hotmail.com

Paradijslaan 118 B-1 
& De Witte Slagerij, Rakstraat 2

eLs Van teeffeLen
Schilder
Het sferische element, bepaalt door de eigen-
heid van mijn kleuren en verfstreken, voert de 
boventoon. Mijn schilderijen raken aan de werke-
lijkheid, maar laten ruimte over voor droom en 
verbeelding.
Tel: 010-4675102

els.t@hetnet.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

Janneke VersLuis
Schilder
Janneke Versluis schildert stillevens en laat zich 
inspireren door alledaagse gebruiksvoorwerpen. 
Ze schildert haar composities met olieverf op 
doek.
Tel: 010-4118926

janneke@zina.nl

parochiehuis St. Lambertus, 
Oostzeedijk Beneden 5

karin Van Der toL
Maker van unieke leren tassen, aparte 
stukken leer en spannende voeringen;
 iedere tas is uniek.
Tel: 06-46200584

karinvandertol@ziggo.nl

www.freebelles.nl

Het Lachende Varken, Vlinderstraat 1-3

iVana VogeLZang
Fotograaf en vormgever
Mijn fotografie (met grafisch tintje) gaat over 
mijn liefdesrelatie(s). De verschillen tussen per-
soonlijkheden; iedereen gaat anders om met z’n 
emoties en z’n verleden en wat voor effect dat 
(dan) heeft op de relatie en vooral de liefde voor 
elkaar.
Tel: 06-24256557                 ivanasophie@gmail.com

www.wix.com/ivanasophie/ivanasophie

De Witte Slagerij, Rakstraat 2 
& Vicini, Kortekade 63
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WiJk-tV
Media
Overal waar door gebruik van visuele media 
versterking en verdieping nodig is. Projecten 
op het gebied van sociale betrokkenheid en 
leefbaarheid. Initiator van diverse KinderMedia- 
activiteiten. Sterk in samenwerkingstrajecten 
en compacte audiovisuele producten zoals mini-
docs, workshops op maat, het Video Bouwpakket 
of Fotobloggen in 10x60 seconden.
Tel: 06-15247563

info@wijk-tv.nl                                       www.Wijk-TV.nl

Nivon, Dirk Smitstraat 76

ina WiLbrink-Leuning
Keramist
Hoofdzaak: draaien. Materiaal: steengoed, klei. 
Vormend of vervormend.
Afwisselend gestookt in een elektrische oven, of 
op de Japanse manier: RAKU.
Tel: 010-2143976

iswilbrink@gmail.com

Atelier Hanneke Kodde H.K, 
Lambertusstraat 180 B

14363432

Liesbeth VoLLemans
Fotograaf
Foto’s van Rotterdam en met name Kralingen-
Crooswijk, mijn eigen buurt, waarvan er dui-
zenden op het net staan. De laatste 1500 zijn 
gemaakt met alleen de iphone, met name de 
app Instagram. De meest eigentijdse manier op 
dit moment. Foto’s met onder meer een vintage 
look... een wereldwijde rage.
Tel: 06-26710405

e.vollemans@chello.nl

www.flickr.com/photos/onlyliesbeth/

Vicini, Kortekade 63

margriet WehrmeiJer
Schilder
Margriet Wehrmeijer werkt in verschillende tech-
nieken, olieverf, acrylverf, aquarelverf, pastel en 
kleurpotlood. Zij combineert het abstracte met 
het realisme in verstilde schilderijen. Haar thema 
de natuur. Margriet maakt portretten in opdracht 
en geeft cursussen en workshops in tekenen en 
schilderen. Zij exposeert met enkele cursisten.
Tel: 06-51861109   margrietwehrmeijer@hotmail.com

www.margrietwehrmeijer.nl

Parochiehuis St. Lambertus, 
Oostzeedijk Beneden 5

Jan Wagner
Schilder
Gastexposant: Tilly Heijster
In een expressief-schilderachtige stijl verbeeldt 
Jan Wagner de emotionele lading die de tijd aan 
de werkelijkheid verleent.
Tel: 010-4655480

kunst@janwagner.nl

www.janwagner.nl

ateliergebouw 
Lambertusstraat 104 A beneden

Wim Wiegmann
Videomaker
Oprichter van Dutch Culture, met nadruk op 
sociaal toepassen van lens based media.
Recent coöperatief werk met Wijk TV, 
Chris Ripken en ‘de ontmoeting’.
Huidig experimenteel video werk op het snijvlak 
van het vastleggen van verdwenen verleden in 
relatie tot de (on-) mogelijkheid om deze 
neutraal te behouden.
Tel: 06-54268694

wimw@kw.nl                                        www.wimw.kw.nl

Pro Rege, Oudedijk 113

marike Van WiJLen
Schilder
Marike van Wijlen schildert voornamelijk ab-
stract op doek en papier. Zij zoekt in haar werk 
naar ruimte, licht en verbinding. Kleuren nemen 
de kijker als het ware mee op reis. In haar ver-
gezichten is het de sfeer, waarin de kijker mag 
dwalen. Haar schilderijen vormen bijzondere 
ontmoetingen.
Tel: 06-49944509

marikevanwijlen@planet.nl   www.marikevanwijlen.nl

Makelaarskantoor Langejan, Oudedijk 25, 
in de tuin en 1e etage

marJoLein Van Zummeren
Glaskralen branden (lampworking)
Ik maak op een speciale brander Murano glas-
kralen (lampworking). Tijdens het werken achter 
de brander ontstaan de sieraden. 
Mijn stijl is, het glas het glas laten, en organische 
vormen. Voor mij is het belangrijk dat een sie-
raad draagbaar is. Een op maat gemaakt sieraad 
is voor mij de grootste uitdaging.
Tel: 010-4140989

marjolein@12bead.eu

www.12bead.eu

Het Lachende Varken, Vlinderstraat 1-3



coLofon
en organisatie

sPonsors 
en subsiDiegeVers 
De kunstroute kraLingen-croosWiJk 2011 is meDe mogeLiJk gemaakt Door:

hoofDsPonsors

sPonsors

subsiDiegeVers

kinDerkunstroute

Dank aan

bestuur stichting kunstroute kraLingen-croosWiJk
Arjen Baas

Jan de Grauw | voorzitter

Pim Kodde | penningmeester

Elske Revelman de Vries

Dik Vuik | secretaris

WerkgroePen
Culinaire Route | Arjen Baas | Pim Kodde

Kinderkunstroute | Edmée Bartels | Jolanda Copier | Maartje Wegman

PR | Willem van Hest | Dik Vuik

coörDinatie
Ron Blom | locatie-exposities en Facebook

Willem van Hest | algemeen

tekst & reDactie
Marita Beukers | Ron Blom | Willem van Hest | Hugo Rink | Dik Vuik

Locatiefoto’s
Marita Beukers | Willem van Hest

Druk
Lindquist Drukkerij

VormgeVing en oPmaak
David Louf

Website
David Louf | Elske Revelman de Vries | Jan Verschuur

contact
info@kunstroutekralingencrooswijk.nl

www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

De redactie heeft zo nauwkeurig mogelijk alle informatie in deze catalogus verwerkt. 

Mochten er onverhoopt toch onvolkomenheden zijn, dan biedt zij hiervoor haar verontschuldigingen aan.




