


01 Alliantie Middelpunt Weteringstraat 328  Peter Martens  
02 Atelier Bernarda Roelofs Oostmaaslaan 35-b  Lida Houkes, Bernarda Roelofs edelsmid 
03 Atelier Camille et Auguste Oudedijk 209-a Nobert Hugenholtz   
04 Atelier Djon Louis Voorschoterlaan 135 Djon Louis  
05 Atelier Jessica van de Ven Oudedijk 7 Jessica van de Ven, Gerie-Janne van Dinter 
06 Atelier Manuel Kneepkens Voorschoterlaan 137 Manuel Kneepkens  
07 Atelier Marita Beukers Lambertusstraat 170-b Marita Beukers, Yvon Koopman, 
  Maaike van Vugt sieraden
08 Atelier Miedema Waterloostraat 192-b Clara Miedema  
09 Atelier Thea van Doorn Avenue Concordia 64 Thea van Doorn  
10 Atelier Willem van Hest Annastraat 10 Willem van Hest, José Ras, Leida de Nobel, 
  Wouter Julien van den Haak, N.N., Francisca Henneman  
11 Ateliergebouw Lambertusstraat 104 Sasha Zuidam, Jan Wagner, Bert Mulder, 
  Jacqueline Specken, Els Mulder,  
12 Ateliergebouw Crooswijk Pootstraat 43 Vera Whistler/Witleer, Machteld Wijlacker, 
  Tom Waakop Reijers, Angelo Evelyn, Danny van Walsum, Ineke Hekking, 
  Dina Vos, Montebasso   
13 Arte Concordia Avenue Concordia Juan Beladrich, Willem Besselink, Anna Bondt, 
  Ellen Boersma, Iris Bouwmeester, Paul Cox, Jessica van Deursen, Rolf Engelen,  
  Albert Kliest, Robin Kolleman, Maurice Meewisse, Tanja Smeets, 
  Josua Wechsler  
14 Bavokring t.o. Gashouderstraat 9 Expositie Kinderkunst, Madame Jeanette 
15 BB Atelier Laan van Weltevreden 15 Bregje van den Berg, Bernarda Roelofs edelsmid 
16 Bello & Buono Vlietlaan 44-b Marcel Koeleman 
17 Bernhard Vogt Wollefoppenstraat 69-b Bernhard Vogt   
18 Bob Smit Gallery Slaak 20 Aljaz Celarc   
19 Boksschool Van ‘t Hof Slachthuiskade 39 Debora Fernald    
20 Bont Frits Ruysstraat 20-a Caroline Bijvoet, Bastiaan Mol  
21 Botanische Tuin Cederstraat 5 Bizhar Hamdi, Debora Fernald, Flip Kolet, Vera Harmsen 
22  Brazzo Boezemstraat 188 Sylvie Overheul   
23  Brouwerij Crooswijk Linker Rottekade 5-a Rutger van der Voort, Lennart van Nieuwenhuizen 
24  Buitenhuys Kralingen Louise de Collignylaan 302 Alina Smocov
25 Cezve Frits Ruysstraat 50-d Marcel Koeleman
26   CompaNanny Voorschoterlaan 73 Job Gorree, José van Hek   
27  Croos Exercitiestraat 2 Rewriters: Tymon (MeLikePainting), Mr. JUNE.
  The Bushwick Collective., Ready2Rumbl, Nina Valkhoff, Thor (CFH/Lastplak),  
  Rul3rs, Nuno Viegas
28  Datte & Die Lusthofstraat 72-b Alien Smid   
29  De Bakkerswinkel Oostplein 223 Sylvie Overheul   
30  De Nieuwe Branding Isaäc Hubertstraat 153 Michiel Boelaarts, Willem van Hest, 
  Marcel Koeleman, Sylvie Overheul, Louky Scheltema, Diet van Velzel 
31  De Nieuwe Plantage Weteringstraat 225 Beeldentuin & Plus Parade Festival   
32  De Steek Lusthofstraat 2-a Ad Vermeer   
33 Deelen Art Admiraliteitskade 90 Lia Laimbock, Paul Cupido   
34 Europoort gewelven Admiraliteitskade 96 Elise Marcus, Kayleigh Smetsers, Barbara Boers,   
  Romina A. Ciaffi, Pip Passchier (NB afwijkende tijden, zie pg 9)

LOCATIES & KUNSTENAARS Locaties paars: CrooswijkLocaties blauw: Kralingen



VOORWOORD
Kunst verrijkt, kunst ontroert, kunst geeft inzichten. Kunst brengt mensen met elkaar in contact 
en maakt de wereld mooier. Dat zijn precies de drijfveren van de organisatoren en deelnemers
van kunstroute Kralingen Crooswijk om ook in 2017 weer een mooi kunstevenement te 
organiseren. Dit jaar voor de elfde keer, nadat we vorig jaar bij ons tweede lustrum een mooie 
onderscheiding van de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk ontvingen: een plaquette met de 
titel ‘Boezemvriend’.
De kunstroute wil een platform zijn voor zoveel mogelijk uitingen van kunst. De kunstroute wil 
aansprekend zijn voor alle inwoners van Kralingen Crooswijk én voor Rotterdammers uit andere 
wijken en geïnteresseerden van buiten de stad. Met deze formule is de Kunstroute Kralingen 
Crooswijk uitgegroeid tot de grootste kunstroute van Rotterdam, zonder concessies te doen aan 
de kwaliteit.
Er wordt samengewerkt met partners. Eén daarvan is Pluspunt, een expertisecentrum voor 
senioren en participatie. Pluspunt organiseert op verschillende plekken creatieve activiteiten 
voor en door ouderen, onder de noemer Plus Parade Festival. Een andere is Plezierrivier de 
Rotte, een nieuwe partner in Crooswijk, met wie gezamenlijk een aantrekkelijke programmering 
is gemaakt aan de Kerkhoflaan.
Ook dit jaar heeft de kunstroute een aantal gelegenheidsparels in de route opgenomen. In de 
ruimte van Alliantie Middelpunt, in de Weteringstraat, wordt stilgestaan bij de 25 jaar geleden 
overleden fotograaf Peter Martens met een expositie van een selectie uit zijn oeuvre.
Aan de rand van het Oostplein ligt één van de best bewaarde geheimen van Rotterdam; de 
achttiende-eeuwse ondergrondse gewelven van het voormalige stoomgemaal. Hier is video art te 
zien, gecombineerd met installaties; een fascinerende expositie als onderdeel van het erfgoed-
programma. 
Met interessante street art van Rewriters 010 wordt een schijnwerper op Crooswijk gezet. 
Kunst die ook jongeren aanspreekt.
De samenwerking met Arte Concordia mag niet ongenoemd blijven. Deze prachtige beelden-
expositie in de buitenruimte, al op 9 september van start gegaan, beleeft tijdens de kunstroute 
haar feestelijke afsluiting.

Deze route kan niet bestaan zonder het enthousiasme van de deelnemende kunstenaars. En ook 
niet zonder de warme ondersteuning van de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk, de afdeling 
Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam en een aantal fondsen. Ook hen vindt u in dit 
programmaboekje.
Rest mij u veel kijk-, beleving- en ontmoetingsplezier toe te wensen tijdens het bezoek aan onze 
kunstroute.

Namens bestuur en coördinatoren van kunstroute Kralingen Crooswijk,

Arjen Baas, voorzitter
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PROGRAMMA 11E KUNSTROUTE KRALINGEN-CROOSWIJK
Kijk voor actuele informatie op www.kunstroutekralingencrooswijk.nl en op facebook.

Woensdag 4 oktober Opening fotografie door Jan Mattheus de Grauw
19.30 uur Bewonersvereniging Lusthofkwartier, Lusthofstraat 59

Donderdag 5 oktober Opening expositie Peter Martens (inloop 19.30 uur)
20.00 uur Toelichting op het werk van Peter Martens door Carel van Hees
 Alliantie, Weteringstraat 328

Vrijdag 6 oktober Opening 11e Kunstroute Kralingen-Crooswijk door Francine Houben 
17.30 uur Muzikale omlijsting: Elly Bezemer, zang en piano en Han Ruigrok , gitaar
 Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9

Zaterdag 7 oktober Opening Plus Parade Festival door Paulette Verbist
10.30 uur Opening beeldentuin Hofje van Gerrit de Koker, Taborstraat
12.00-13.30 uur Kunstwandeling Kralingen, met historicus Dik Vuik
 Start: tuin hofje Gerrit de Koker, Taborstraat
15.00 uur Bordewijk concert (Stichting Muzikc)
 Pro Rege (kerkzaal, begane grond), Oudedijk 113
16.30-18.00 uur Bordewijk wandeling, een literaire wandeling door Kralingen door historicus Dik Vuik
 Start: Pro Rege, Oudedijk 113
20.00 uur Beeldpresentatie en lezing over het maritieme verleden van het Oostplein, 
 Haringvliet, Boerengat en Buizengat door historicus Dik Vuik
 Deelen Art, Admiraliteitskade 90-B
20.00 uur Jazzconcert Cruise Control
 Presentatie beeldend kunstenaar José Ras
 Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9

Zondag 8 oktober Openstelling sociëteit Eendragt maakt Magt, met lezing door architect Meindert Booij.
13.30-15.00 uur Kralingse Plaslaan 28
14.00 uur Rondleiding langs Arte Concordia door curator Karin Arink (kosten € 5,- p.p.)
 Avenue Concordia
16.00 uur Opening expositie Ad Vermeer door Arjen Baas
 De Steek, Lusthofstraat 2

Vrijdag 6 oktober, 17.30 uur opening van 
de 11e Kunstroute Kralingen-Crooswijk
Zaterdag 7/8 en zaterdag 14/15 oktober, 
12.00 - 18.00 uur

Ook dit jaar is er een tentoonstelling waar 
de deelnemende kunstenaars met één werk 
aanwezig zijn. Het is de uitgelezen plaats 
om uw keuze te bepalen om daarna de 
rondgang langs alle verschillende locaties 
te beginnen. 

GALERIE KRALINGEN: HET STARTPUNT VAN EEN GOEDE KUNSTROUTE

Beeld van de opening in 2016
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Donderdag 12 oktober Opening expositie: “waar is de mens?”

17.00-19.00 uur Europoort Meubelen, gewelven, Admiraliteitskade 96

Vrijdag 13 oktober Lancering Rewiters 010 street art app en opening expositie
16.00-19.00 uur Croos, Exercitiestraat 2

Zaterdag 14 oktober Opening Rumoer aan de Rotte

12.00 uur Kunstmarkt, exposities en live optredens met muziek en dichters
 Stichting Plezierrivier De Rotte, Kerkhoflaan 145 (hoek Linker Rottekade)
20.00 uur Filmvertoning over het Holland Pop festival in het Kralingse Bos in 1970
 Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9

Zondag 15 oktober Optreden Theaterwerkplaats Oudere Rotterdammers en het 
10.00 uur HOPsterrenkoor van Hoppesteyn (Plus Parade Festival)
 Opening expositie Toke Mes-Lebree

 Zorgcentrum Hoppesteyn, Boezemweg 100
12.00-13.30 uur Kunstwandeling Crooswijk, met historicus Dik Vuik
 Start: Hoppesteyn, Boezemweg 100
12.00-18.00 uur Live Painting, Rewriters 010
 Schuttersveld
12.00-13.30 uur Rewriters Street Art Tour

 Start en eind: Croos, Exercitiestraat 2
13.30-14.30 uur The art of urban ministecking. Workshop, vanaf 8 jaar.
 Croos, Exercitiestraat 2
14.30-16.00 uur Rewriters Street Art Tour

 Start en eind: Croos, Exercitiestraat 2
16.00-17.00 uur The art of urban ministecking. Workshop, vanaf 8 jaar.
 Croos, Exercitiestraat 2
17.00-18.00 uur Muzikaal slot van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk bij Nivon Rotterdam met een 
 Kaapverdiaans verrassingsoptreden. Nivon Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76

FRANCINE HOUBEN OPENT DE 11E KUNSTROUTE
Francine Houben is creatief directeur van Mecanoo 
architecten. Met haar bureau brengt ze stedenbouw, 
landschap, architectuur, restauratie en interieur op 
een coherente manier samen. Haar oeuvre varieert 
van theaters, musea en bibliotheken tot kantoren, 
hotels, woonwijken en parken.
Bekende gebouwen van haar hand in Rotterdam zijn 
woontoren Montevideo op de Wilhelminapier, Nieuw 
Terbregge, de Kapel Heilige Maria der Engelen in 
Crooswijk en haar eigen woonhuis met studio in 
Kralingen, waar ze al meer dan 25 jaar woont.
Ieder ontwerp begint met observeren. Van mensen, 

van de plek, de cultuur en het 
klimaat. De analyse vormt 
het uitgangspunt voor een 
ontwerp dat aansluit bij de 
behoeften van nu, maar ook 
anticipeert op (on)voorspel-
bare veranderingen.
Francine Houben was hoog-
leraar mobiliteitsesthetiek aan 
de TU Delft en doceerde aan 
de universiteiten van zowel 

Yale als Harvard. In 2015 reikte Koningin Máxima de 
Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs aan haar uit voor
haar gehele oeuvre. 
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ARTE CONCORDIA 2017: 
EEN MOMENT, NU: MO(NU)MENT
Zaterdag 9 september t/m zondag 8 oktober
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: Avenue Concordia

Tot en met 8 oktober is de prachtige Avenue 
Concordia het podium van een bruisende en levendige 
buitenexpostie. De 4e editie van Arte Concordia. 
Naast grote beelden en installaties gaan er met 
medewerking van bewoners weer veel speciaal voor 
Arte Concordia vervaardigde kunstvlaggen uit. Deze 
vlaggen zijn tot 2 oktober ook te zien bij De Vlaggen-
parade aan de Boompjes, waar ze op 18 september 
zijn onthuld door Jacob van der Goot (voorzitter van 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur).
Er zijn optredens en performances, u kunt een rond-
leiding volgen, de kunstenaars tijdens de weekends 
ontmoeten bij ‘meet & greets’ en er is een parallel-
tentoonstelling bij DOEN, in het oude postkantoor 
aan de Avenue Concordia 30. De tentoonstelling bij 
DOEN bevat onder meer speciaal voor Arte Concordia 
gemaakt werk in oplage van de deelnemende kunste-
naars. Dit werk is te koop. DOEN is open op dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. (www.doen.do)

Kunsthistoricus Carla Hendriks geeft op zondag 
17 september en zondag 1 oktober om 14.00 uur 
rondleidingen. Start hoek Avenue Concordia en 
Lusthofstraat. Groepsrondleidingen op aanvraag. 
Aanmelding via www.arteconcordia.nl
Curator van deze 4e editie is de bekende Nederlandse 
beeldend kunstenaar Karin Arink. Over het thema 
‘Mo(nu)ment’ zegt zij: “De wijk waarin de Avenue 
Concordia ligt, is een monumentaal ‘beschermd 
stadsgezicht’. Het woord ‘monument’ roept statige 
beelden in de publieke ruimte op, bijzondere gebou-
wen en herdenkingstekens die verwijzen naar het 
verleden. Tegelijk verbergen zich in dit woord de 
begrippen ‘nu’ en ‘moment’: monumenten verwijzen 
naar specifieke momenten in de tijd.”  
Alle kunstwerken zijn speciaal voor deze tentoon-
stelling gemaakt en staan in relatie tot het dagelijkse 
komen en gaan van passanten en incidentele 
gebeurtenissen rondom de Avenue Concordia.
Karin Arink geeft op zondag 8 oktober een 
afsluitende rondleiding, om 14.00 uur, kosten 5 euro 
per persoon.
Kijk voor actuele info op www.arteconcordia.nl

KINDERKUNSTROUTE – 
MADAME JEANETTE
Vanaf vrijdag 6 oktober, 17.00 uur
Locatie: Bavokring

Madame Jeanette is de KinderKunstRoute van de 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk. De naam is afgeleid 
van een hele hete Surinaamse peper.
Madame Jeanette is een compleet lesconcept met 
pittige, uitdagende en creatieve projecten voor de 
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basisschool en het voortgezet onderwijs. Madame 
Jeanette informeert leerlingen uit het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs over kunst en cultuur in 
de omgeving. Daarbij wil Madame Jeanette onderwijs 
en cultuur met elkaar verbinden en actieve betrok-
kenheid creëren.
Leerlingen van Melanchthon Kralingen voor mavo+ 
en vmbo en leerlingen van basisschool De Bavokring 
maken onder leiding van verschillende kunstenaars 
uit de directe omgeving een aantal bijzondere kunst-
werken. De Bavokring wil graag een afspiegeling zijn 
van de bevolking van de wijk Kralingen. Kinderen 
van iedere etniciteit, cultuur, geloofsovertuiging of 
milieu zijn er welkom. En met 100 procent geslaag-
den op alle niveaus in het afgelopen schooljaar haalt 
Melanchthon Kralingen het beste uit iedere leerling.
De kunstwerken van de leerlingen zijn te bewonde-
ren tijdens deze elfde Kunstroute.

MARITIEM ERFGOED IN 
KRALINGEN-CROOSWIJK
Zaterdag 7 oktober, 20.00 uur lezing in Deelen Art

Maandag 9 oktober, 10.00-12.00 uur presentatie 
jeugdbrochure East Side Rotterdam met kinderen van 
basisschool De Kleine Wereld, aan de Admiraliteits-
kade

Erfgoed is een vast onderdeel geworden van de Kunst-
route Kralingen-Crooswijk. Dit jaar ligt het accent 
op het maritieme verleden van de omgeving van het 
Oostplein. Een rijk verleden, met scheepswerven 
van de VOC en de admiraliteit, verschillende molens 
en gemalen en havens met haringvissers en andere 
bedrijvigheid. Historicus Dik Vuik geeft een lezing 
met beeldpresentatie over deze rijke geschiedenis. 
Bezoekers krijgen een exemplaar van de eerder dit 
jaar verschenen wandelgids East Side Rotterdam 
mee.

Vera Harmsen en Dik Dik Vuik presenteren boven-
dien een vervolg op de wandelgids, een brochure 
voor de jeugd waarin kinderen worden geprikkeld 
om op zoek te gaan naar sporen uit het maritieme 
verleden.

De oude gewelven van het voormalige stoomgemaal 
aan de Admiraliteitskade zijn eenmalig toegankelijk 
voor een bijzondere kunstexpositie, waarover u 
elders meer kunt lezen.

KUNSTBOULEVARD 
LUSTHOFSTRAAT
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: winkels in de Lusthofstraat

Een straat vol kunst, dat is de Lusthofstraat tijdens 
het Kralingse weekend van de Lusthofstraat. Tiental-
len winkels exposeren werk van kunstenaars van 
de Kunstroute Kralingen-Crooswijk. Zo wordt de 
straat letterlijk een kunstboulevard, waar je zelfs 
tijdens het doen van je boodschappen al kunst kunt 
bekijken. Bij Bewonersvereniging Lusthofkwartier is 
een overzichtsexpositie te zien van alle deelnemende 
fotografen, maar ook in tal van andere winkels is heel 
verschillende kunst te bewonderen. Kijk op onze 
website en facebook pagina voor de laatste informatie 
over de exposities in de kunstboulevard.
Kunstboulevard Lusthofstraat is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met de Bedrijfs Investerings-
zone Lusthofstraat.

11 FOTOGRAFEN IN 
LUSTHOFKWARTIER
Woensdag 4 oktober, 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie: Lusthofkwartier, Lusthofstraat 59

Woensdagavond 4 oktober om half acht is het zo ver. 
De foto expositie van de Kunstroute Kralingen-Croos-
wijk wordt geopend in de winkel van Bewoners- 
vereniging Lusthofkwartier aan de Lusthofstraat 59.  
Het openingswoord wordt uitgesproken door foto-
graaf/schilder Jan Mattheus de Grauw. Het belooft 
weer een fantastische expositie te worden met veel 
deelnemers (genoeg diversiteit dus), die tonen wat 
hen uitdaagt en bezighoudt in de fotografie. Kom 
naar de opening en ontmoet de fotografen en hun 
werk!
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De deelnemende fotografen zijn Einar Been, Marita 
Beukers, Michiel Boelaarts, Winish Chedi, Debora 
Fernald, Lida Houkes, Marcel Koeleman, Katinka 
Tromp en Bea Wolf.

KUNSTROUTE EERT FOTOGRAAF 
PETER MARTENS
Opening donderdag 5 oktober, 20.00 uur (inloop 19.30 
uur) Bezoekuren t/m 22 oktober: 
dinsdag 10/17, donderdag 12/19 en vrijdag 13/20 
van 16.00 tot 17.00, zaterdag 7/14/21 en zondag 
8/15/22 van 12.00 tot 18.00 uur. 
Verder op afspraak met Einar Been (06-34.35.13.22)
Locatie: Alliantie Middelpunt, Weteringstraat 328

De Rotterdamse fotograaf Peter Martens overleed 
in 1992; precies 25 jaar geleden. Fotograaf Winish 
Chedi van De Ster kwam op het idee om voor deze 
gelegenheid een expositie van zijn werk te organise-
ren. Hij zocht contact met het bestuur van Kunstroute 
Kralingen–Crooswijk, die dit initiatief direct omarmde. 
Contacten met de familie van Peter Martens leverde 
een schat aan prachtige foto’s op. Curator Einar Been 
presenteert daarmee een mooie expositie die te zien 
is tijdens de komende kunstroute.

Peter Martens (1937-1992) maakte foto’s van de 
donkere en schaamtevolle kanten van het leven. Vaak 
indringende beelden, treffend en indrukwekkend in 
beeld gebracht. In de Amerikaanse traditie van Lewis 
Hine, Walker Evans en Diana Arbus, ontwikkelde 
hij zich met Ed van der Elsken tot de Nederlandse 

straatfotograaf bij uitstek. Hij maakte zijn foto’s onder 
andere in Hong Kong, Calcutta, Kenia, New York en 
Rotterdam, overal legde hij individueel lijden vast.
Peter Martens was een geboren Rotterdammer. Zijn 
moeilijke jeugd en de jaren op een streng katholiek 
internaat hebben zijn fascinatie voor de lijdende 
mens mee bepaald. Hij volgde een opleiding aan de 
Fotovakschool in Den Haag en in 1964 vestigde hij 
zich als zelfstandig fotograaf in Rotterdam. In 1969 
werd hij als eerste fotograaf in Nederland toegelaten 
tot de Beeldende Kunst Regeling. Dit was niet alleen 
een erkenning voor zijn eigen werk, maar ook voor 
het medium fotografie als beeldende kunst. Zijn 
harde en grofkorrelige zwart-wit reportages publi-
ceerde hij onder meer in de weekbladen De Tijd, 
Nieuwe Revu en Panorama.

In 1977 en 1979 won hij ver-
schillende prijzen bij World 
Press Photo. In 1984 werd hij 
bekroond met de Capi-Lux 
Alblas Prijs voor zijn hele 
oeuvre en in 1988 riep Stich-
ting Zilveren Camera hem 
uit tot Fotojournalist van het 
Jaar. In 2012 werd onder de 
titel ‘Mensen van Martens’ 
in meerdere exposities het 
werk van Martens tentoon-
gesteld en verschenen twee 
oeuvreboeken, Few Loving 
Voices en American Testimony, 
die Martens kort voor zijn 
dood in 1992 samenstelde.
De expositie wordt geopend 
door Lotje, één van de 
dochters van Peter Martens. 

De Rotterdamse fotograaf Carel van Hees geeft een 
toelichting op leven en werk van deze bijzondere 
fotograaf.

OPENING PLUS PARADE FESTIVAL
Plus Parade Festival, beeldentuin en wandeling
Zaterdag 7 oktober, 10-30-12.00 uur
Locatie: Hofje van Gerrit de Koker, Taborstraat

Het kunstroute weekend in Kralingen start in het 
Hofje van Gerrit de Koker. Daar wordt eerst het Plus 
Parade Festival geopend door Paulette Verbist.  
Na verschillende optredens wordt dan om 12.00 
uur de beeldentuin geopend met sculpturen van Els 
Bleijenberg, Marcel Koeleman, Yvon Koopman, 
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Leida de Nobel en Jacqueline Specken.
Na de opening start vanuit de beeldentuin de 
kunstwandeling door Kralingen onder leiding van 
historicus Dik Vuik.

4E PLUS PARADE FESTIVAL
Zaterdag 7 t/m zondag 15 oktober
Locatie: verschillende zorgcentra in Kralingen-
Crooswijk

Bent u creatief? Houdt u van kunst? Of bent u 
gewoon nieuwsgierig? Kom naar het Plus Parade 
Festival en ontdek waar uw creatieve talenten liggen. 
Het Plus Parade Festival biedt senioren de kans om 
hun talenten te ontdekken en hun passie te volgen 
tijdens inspirerende gratis workshops. Ook zijn er 
optredens en exposities van werk van ouderen te 
zien, zoals schilderijen, textiel, keramiek en mozaïek. 
Na drie succesvolle jaren is dit alweer de vierde 
editie! Het Plus Parade Festival wordt ook dit jaar 
weer gecombineerd met de Kunstroute Kralingen 
Crooswijk.

Koffie met een verhaal en muziek
Paulette Verbist, vice-voorzitter gebiedscommissie 
Kralingen Crooswijk opent het vierde Plus Parade 
Festival op 7 oktober om 10.30 uur in Het Hofje 
van Gerrit de Koker. Verhalenverteller Mohamed el 
Wakidi vertelt een mooi verhaal over wat kunst doet 

met ouderen. Naast verhalenverteller is Mohamed, 
zelf ook senior actief als amateur acteur. En natuur-
lijk is er muziek. In de middag is er vanaf 13.30 uur 
een bustour langs de Kralingse Kunstroute. In de 
tuin van Het Hofje van Gerrit de Koker start ook om 
12.00 uur de kunstroute met weer mooie beelden in 
de binnentuin.
Tijdens het Plus Parade Festival geven kunstenaars 
workshops, onder meer schilderen, mozaïeken, 
boetseren, textiel, verhalen vertellen en papierkunst 
op locatie. Dit zijn Mazesteyn, De Nieuwe Plantage, 
Hofje van Gerrit de Koker, Hoppesteyn, Oostmolen-
steyn, Pniël en Rubroek.

De week wordt zondagmorgen 15 oktober vanaf 
10.00 uur afgesloten met optredens van Theater-
werkplaats Oudere Rotterdammers en het HOPsterren-
koor van Hoppesteyn. Ook is er de opening van de 
schildertentoonstelling van Toke Mes-Lebree. Haar 
wens om voor haar 90-ste nog te kunnen exposeren 
is hiermee gerealiseerd. En voor de liefhebbers is er 
op 15 oktober vanaf 13.30 uur een bustour langs de 
Crooswijkse Kunstroute.

Voor informatie over het volledige programma van 
het Plus Parade Festival en/of voor aanmelden 
kunt u contact opnemen met Audrey de Zanger, 
a.dezanger@pluspuntrotterdam.nl of Heili Bassa, 
(010) 467.17.11, info@pluspuntrotterdam.nl.
Het Plus Parade Festival is onderdeel van het pro-
gramma Lang Leve Kunst in Kralingen-Crooswijk, 



een gezamenlijk project van de zorg-, welzijn-, en 
cultuurinstellingen Aafje, Cultuurscouts, Leliezorg-
groep, Middin en Pluspunt, expertisecentrum voor 
senioren en participatie. Lang Leve Kunst is een lan-
delijk initiatief van de Stichting RCOAK en het Fonds 
Sluyterman van Loo.

POOL – EXPO BADGASTEN II 
MEETS WILLEM DE KOONING 
ACADEMY
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, 12.00-18.00 uur
Zaterdag 14 en zondag 15 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: Oostelijk Zwembad (Beatrixbad),  
Gerdesiaweg 480

In 2017 fungeert het monumentale Prinses Beatrix-
bad in Rotterdam meerdere malen als expositie-
ruimte. De tweede tentoonstelling in de reeks Bad-
gasten vindt plaats tijdens de Kunstroute Kralingen 
Crooswijk.
Aanleiding voor het tentoonstellingsprogramma is 
de succesvolle tentoonstelling POOL, die tijdens de 
Kunstroute Kralingen Crooswijk 2016 op dezelfde 
locatie plaatsvond. Ook deze keer is de expositie  
samengesteld door kunstenaar Serge Game, in samen-
werking met curator Sabine Alders.  
De samenstellers laten zich leiden door de context 
van de locatie. Geselecteerde kunstwerken kunnen 
qua kleur, uiterlijk of uitstraling een dialoog aangaan 
met het bad of er juist een contrast mee vormen en 
het meer gebruiken als podium of theater. Binnen het 
programma is ruimte voor zowel gevestigde namen 
als voor jong talent. Tijdens de Kunstroute Kralingen 
en de Kunstroute Crooswijk zullen 35 tweedejaars 
studenten van de afdeling autonoom van de Willem 
de Kooning Academie het bad bezetten en het met 
hun werken transformeren.
Het Prinses Beatrixbad ligt verscholen in het Oostelijk 
Zwembad. Het voormalig therapie- en revalidatiebad 
sloot in 2014, nadat de geplande restauratie wegens 
onvoldoende middelen niet kon worden gestart. 
Door de exposities hoopt het bad opnieuw zichtbaar 
te worden voor een breed publiek en zo de renovatie 
en transformatie tot een snoezelbad mogelijk te 
maken.
http://m.facebook.com/expogasten

ATELIERGEBOUW 
LAMBERTUSSTRAAT
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, 12.00-18.00 uur
Zondag 8 oktober, 15.00, 16.00, 17.00 uur (Herman 
Coenen) Locatie: Lambertusstraat 104

In het ateliergebouw Lambertusstraat vindt u kunst-
werken van vijf verschillende kunstenaars:  
Bert Mulder, Els Mulder, Jacqueline Specken, Jan 
Wagner en Sasha Zuidam. Daarnaast draagt dichter 
Herman Coenen op zondag 8 oktober op verschillende 
tijden voor uit zijn werk
Herman Coenen is een Tilburgse dichter en  
performer. Hij bespeelt de harp van de taal met een 
tederheid en subtiliteit die je stil doet worden en het 
gevoel geeft van tijdloze ruimtes. Geen absurdisme, 
geen slimme woordspelletjes, maar eenvoud is zijn 
kracht. Dat kan bij de luisteraar herkenning oproepen 
en het gevoel dat we geheimen met elkaar delen 
die aan de woorden voorbij gaan. Zijn instrument, 
de concertina, helpt om dat besef verder te laten 
doordringen.
 

100 JAAR DE STIJL
Zondag 8 oktober, 13.30–15.00 uur
Locatie: Sociëteit Eendragt maakt Magt, 
Kralingse Plaslaan 38

In 1917, dit jaar precies 100 jaar geleden, ontstond 
een nieuwe kunstbeweging in Nederland. Een 
groeiend aantal kunstenaars experimenteerde met 
abstracte kunst. Het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog en de neutraliteit van Nederland had voor 
Nederlandse kunstenaars een periode van isolement 
tot gevolg. Geïnspireerd door kubisme en futurisme 
ontstond een hele eigen kunstuiting: De Stijl, met 
kunstenaars als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan 
en Gerrit Rietveld als boegbeelden.
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Uiteraard besteedt Kunstroute Kralingen Crooswijk 
ook aandacht aan dit jubileum. Dat gebeurt op een 
bijzondere plaats. Aan de Kralingse Plaslaan 38 staat 
een prachtig gebouw uit 1928, het rijksmonument 
‘Van der Leeuwhuis’. Het pand, van oorsprong het 
woonhuis voor de directeur van de Nellefabriek, is in 
zijn opdracht ontworpen door Brinkman en Van der 
Vlugt volgens de principes van het Nieuwe Bouwen. 
Een bouwstijl die in het directe verlengde ligt van 
De Stijl. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als 

sociëteit van de vereniging ‘Eendragt maakt Magt’. 
Op zondagmiddag 8 oktober is dit gebouw éénmalig 
te bezichtigen: een buitenkans! Daarbij geeft Ir. Mein-
dert Booij, architect BNA bij BroekBakema, een korte 
lezing over het pand en de achtergrond daarvan.
Helaas is dit gebouw niet toegankelijk voor mensen 
die problemen hebben met traplopen. Er kunnen 
niet meer dan 40 mensen worden toegelaten in dit 
gebouw, dus wees er op tijd bij.

WAAR IS DE MENS ?
Underground art in de gewelven van Rotterdam
Donderdag 12 oktober: 17.00 - 19.00 uur (opening)
Vrijdag 13 oktober: 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 14 oktober: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Europoort Meubelen, Admiraliteitskade 96

Op de grens van Kralingen en Crooswijk ligt één 
van de best bewaarde geheimen van Rotterdam, de 
achttiende-eeuwse ondergrondse gewelven van het 
voormalige stoomgemaal. Onder Europoort Meubelen 
komt je in een andere wereld. Op deze bijzondere 
locatie, die de relatie tussen mens en omgeving 
benadrukt, komen kunstenaars uit verschillende 
disciplines bij elkaar om een vraag te onderzoeken: 
‘Waar is de mens?’. De makers geven hun eigen visie 
en betekenis aan de rol die kunst kan spelen bij het 
ontdekken van de omgeving van de mens.
Deze locatie is één van de hotspots van de Kunst-
route Kralingen-Crooswijk 2017, een plek waar je 
normaal gesproken nooit komt maar die nu open is 
gesteld, met dank aan Europoort Meubelen. Een kans 
om niet te missen…

Over de artiesten en hun werk:
Met haar project ‘Mother Earth Network’ visualiseert 

Elise Marcus een nieuwe manier van communiceren 
met het ecosysteem, door data uit de natuur te  
vertalen naar een menselijk verhaal. (www.elisemar-
cus.com | www.motherearthnetwork.nl)
Kayleigh Smetsers is geïnteresseerd in boredom, ze 
is geïnteresseerd in het definiëren van wat er toe 
doet, ze is geïnteresseerd in het visualiseren van 
onderzoek, ze is geïnteresseerd in herhaling. 
(www.kayleighsmetsers.nl)
Het fotografische werk van Barbara Boers gaat over 
de menselijke emotionele ervaring. In haar serie 
‘Don’t push the river’ symboliseert zij met land-
schappen de rouw die volgt op het verliezen van een 
dierbare aan een zelfgekozen dood. 
(www.barbaraboers.nl)
Romina A. Ciaffi toont het illustratieve korte verhaal 
‘Maturity’, hier voor het eerst op een ruimtelijke 
manier gepresenteerd, waardoor werkelijkheid en 
fictie elkaar vormgeven. (www.ciaffi.ink)
Als kunstenaar en sporter is Pip Passchier gefascineerd 
door het spanningsveld tussen amateursport en 
kunst. In het werk ‘Offside’ gebruikt ze de openbare 
ruimte als speelveld. Hierdoor plaatst ze de regels 
van sport en spel, en met name de vormgeving van 
het sportveld, in een andere context.  
Concept: Ron Blom in samenwerking met Karin Arink
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STREET ART IN CROOSWIJK
Vrijdag 13 oktober, lancering route en opening expo 
16.00-19.00 uur Locatie: Croos, Exercitiestraat 2

Rewriters is een nieuw kunstrouteconcept, dat graffiti-
kunst en street art in Rotterdam centraal stelt. 
Rewriters organiseert deze routes door middel van 
een mobiele applicatie, die publiek in staat stelt de 
routes te volgen op hun smartphone. Rewriters is 
innovatief doordat de app niet alleen dient als GPS 
route, maar inhoudelijke interactie mogelijk maakt. 
Zo krijgen gebruikers bij elk werk op de route achter-
grondinformatie en bevat de app archiefbeelden. 
De app ontsluit met behulp van moderne technologie 
de onvertelde geschiedenis van de straatkunst. 
Rewriters is in 2014 ontwikkeld als pilot en telt 
inmiddels drie routes en meer dan veertig kunst-
werken. De nieuwste route loopt door Crooswijk en 
brengt je langs circa tien kunstwerken van uiteen-
lopende kunstenaars.

Croos wordt getransfor-
meerd tot een Street Art 
expo met uiteenlopende 
kunstenaars. De kunst- 
werken zijn tevens te koop. 
Naast de expositie is er een 
feestelijke opening van de 
nieuwste Street Art Route 
van Rewriters, die door 
Crooswijk loopt. De route 
brengt je langs circa tien 
kunstwerken waarvan je 
sommige kunstenaars ook 
tijdens de expo kan zien.

Deelnemende kunstenaars: Tymon (MeLikePainting), 
Mr. JUNE (The Bushwick Collective), Ready2Rumbl, 
Nina Valkhoff, Thor (CFH/Lastplak), Rul3rs, Nuno 
Viegas. Meer informatie: www.rewriters010.com en 
#rewriters010

Live Painting
Zondag 15 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: Schuttersveld

Deelnemende kunstenaars: Tymon (MeLikePainting), 
Mr. JUNE (The Bushwick Collective), Ready2Rumble, 
Thor (CFH/Lastplak), Special Guests.
Tymon (MeLikePainting) is verantwoordelijk van 
twee enorme muurschilderingen op het Schutters-
veld, waarvan er eentje bestaat uit een reusachtige 
walvis. Ter ere van de nieuwste Street Art Route 
van Rewriters wordt de oefenmuur door gevestigde 
kunstenaars onder handen genomen. Het thema is 
onderwaterwereld.

Rewriters Street Art Tour
Zondag 15 oktober, 12:00-13:30 & 14:30-16:00 uur
Start en eind: Croos

Crooswijk heeft een nieuwe Street Art Tour en om 
dat te vieren is het mogelijk om met de initiatief-
nemers van Rewriters de wijk te verkennen aan de 
hand van Street Art.

The art of urban ministecking workshop
Zondag 15 oktober, 13:30-14:30 & 16:00-17:00 uur
Locatie: Croos

Onder leiding van kunstenaar Satoshi Nakamato 
leer je de kunst van het ministecken. Tijdens deze 
workshop ontwerp je je eigen werk en ga je naar 
huis met zelfgemaakt ministeck schilderij. Leeftijd 
vanaf 8 jaar.
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RUMOER AAN 
DE ROTTE

Zaterdag 14 oktober, 12.00-18.00 uur
Zondag 15 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: St. Plezierrivier de Rotte, Kerkhoflaan 145

Stichting Plezierrivier De Rotte stelt haar Huiskamer 
aan de Kerkhoflaan beschikbaar tijdens de Kunst-
route Kralingen-Crooswijk. Er is een expositie, een 
kunstmarkt (alleen op zaterdag) en een podium met 
optredens.
Tijdens de kunstmarkt laten kunstenaars en creatieve 
ondernemers hun werk zien bij kramen op het 
pleintje aan de Kerkhoflaan. Zowel binnen als buiten 
kun je zo van kunst genieten, met een hapje en een 
drankje erbij. Op het podium is een verrassings-
programma met live muziek en dichters.
Vanaf de markt kun je aan de Linker Rottekade langs 
gaan bij Brouwerij Crooswijk, waar ook een expositie 
is te bewonderen, of bij designwinkel Nr. 13 van Sira 
Minetti. De kunstroute verbindt zich met de rivier. 
Rumoer aan de Rotte, dat wil je niet missen!

BROUWERIJ 
CROOSWIJK

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: Linker Rottekade 5-A

Crooswijk heeft weer een eigen brouwerij! Met blote 
knuisten gemaakt, lokaal en eigenwijs, onder leiding 
van Kevin van Eikeren en Rafael Krijgsman.  
De brouwerij schotelt haar abonneehouders elke 
maand vier unieke speciaalbieren voor. Brouwerij 
Crooswijk wil gewoon goed bier brouwen, zonder 
flauwekul en bieronterende ingrediënten! Bier drink 
je met vrienden. Wij zijn je vriend.

Brouwerij Crooswijk doet enthousiast mee aan de 

kunstroute, met een expositie van kunstenaar Rutger 
van der Voort en dichter Lennaart van Nieuwenhuizen. 
(www.brouwerijcrooswijk.nl)
Rutger van der Voort is in 2013 begonnen met het 
maken van schilderijen. “Schilderen is een grote 
hobby van me geworden. Ik word er blij van als 
mensen reageren op mijn doeken, het geeft een kick 
als mensen ook een Rutger aan de muur willen.”  
Zijn stijl kan het beste omschreven worden als 
geometrische abstracte kunst. Meer informatie is te 
vinden op www.artworkbyrutger.com
 
Lennart van Nieuwenhuizen schrijft gedichten en 
korte verhalen en leest tijdens de kunstroute enkele 
van zijn verhalen voor. In zijn werk zoekt hij naar 
manieren om zaken te verhelderen en af te ronden. 
Verwacht dialogen tussen personages die rakelings 
langs elkaar lijken te scheren, een overkoepelend 
besef dat alles op een gegeven moment tot een einde 
komt en details die onder een macrolens lijken te 
liggen. (http://lanternrijm.tumblr.com) 

VERTONING DOCUMENTAIRE  
HOLLAND POP FESTIVAL
Zaterdag 14 oktober, 20.00 uur (inloop 19.30)
Locatie: Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9

In 1970 vond in Rotterdam de manifestatie C70 
plaats, waarmee symbolisch een eind van de 
wederopbouwperiode werd gevierd. Georges Knap 
wilde daarbij een concert organiseren voor jongeren. 
Samen met Berry Visser ging hij aan de slag en de 
plannen groeiden gestaag. Het resultaat van hun 
inspanningen was het grootste evenement dat ooit 
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in Kralingen heeft plaatsgevonden, het roemruchte 
Holland Pop festival in het Kralingse Bos.
U kunt deze avond de documentaire zien die over 
Holland Pop werd gemaakt. In de documentaire ziet 
u optredens van grootheden uit de muziekwereld 
die destijds allemaal in Kralingen optraden, zoals 

Pink Floyd, Santana, The Byrds, Mungo Jerry, de blues 
formatie Canned Heat, Focus, Ekseption en nog veel 
meer. Er werd muziekgeschiedenis geschreven. 
Georges Knap, inmiddels eigenaar van Galerie  
Kralingen, geeft persoonlijk een toelichting bij de  
documentaire. Al met al een avond om niet te missen!

NIVON
Zaterdag 14 en zondag 15 oktober, 12.00-18.00 uur
Locatie: Dirk Smitsstraat 76

In de barruimte van NIVON exposeert Anja Goeden-
dorp. Haar werk is te zien tot vrijdag 27 oktober. 
Anja: “Als klein kind was ik altijd al aan het tekenen 
en voor verjaardagen vroeg ik altijd tekenspullen. 
Niet zo gek, want het zit in de familie. Ik erfde het 
van mijn vader en heb een tekenende broer, nichtje 
en zoon. Ik volg al een aantal jaren lessen bij Mariska 
de Kok. Het is heerlijk om te tekenen of schilderen, 
het is ontspannend en de uren vliegen zo voorbij.”
In de grote zaal exposeert detailtekenaar en foto-
graaf Stefan Zoutewelle met circa 25 werken in 
het thema ‘Vervoer en mobiliteit’. Zoutewelle tekent 
sinds zijn zesde en werkt bij de RET, waarvoor hij 
aan een wandtekening met de skyline van Rotterdam 
werkt.

In de grote zaal is eveneens werk te zien van de  
cursisten van docent Jan Drenth, die vanaf 23 
september een cursus fijnschilderen (realistische 
kunst) bij Nivon geeft. De exposerende cursisten zijn 
Els van Dijk, Gerda van Grevenbroek, Winifred van 
Grevenbroek, Wini Jongeneel, Hans Leer, Gulhanim 
Ozden, Ellen Poot, Ingrid Schell, Carla Vis en Jeanette 
Zwartbol.

Op zondag vindt vanaf 17.00 uur een slotoptreden 
van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk plaats, met 
een muzikale Kaapverdiaanse verrassing… Na het 
optreden kun je aanschuiven bij Eten met André, een 
3-gangen diner met deze keer een Kaapverdiaans 
tintje. (5,- euro per persoon, op tijd opgeven gezien 
het beperkte aantal plaatsen)
Kom langs voor deze afterparty, want daarna moet je 
weer een jaar wachten tot de volgende kunstroute.

Kijk voor actuele informatie op 
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl en op facebook
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GRATIS TIJDSCHRIFT 
VAN DE KUNSTROUTE
Op een aantal locaties vind u dit jaar het tijdschrift 
dat over tien jaar Kunstroute Kralingen-Crooswijk 
werd gemaakt. 
Een bijzonder kleurrijk tijdschrift met persoonlijke 
verhalen van betrokkenen over wat kunst en de 
kunstroute voor hen betekenen. U kunt het bij uw 
bezoek meenemen, gratis en voor niets!
In dat tijdschrift treft u een brief aan, gericht aan 
u. En daarover willen we u graag nog iets meer 
vertellen.
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk brengt sinds 
het ontstaan in 2007 leven in de culturele brou-
werij van Kralingen en Crooswijk. Dat gebeurt 
met exposities, muziek, dichters en activiteiten 
op straat. Daarnaast organiseren we elk jaar ook 
lezingen over kunst en literaire podia en zijn we 
als partner betrokken bij andere culturele evene-
menten in ons gebied. Voor kinderen en jongeren 
hebben we het project Madame Jeanette, waarmee 
we workshops en exposities met de jongste gene-
ratie wijkbewoners uitvoeren.

Word Vriend van de  
Kunstroute Kralingen-Crooswijk
Dat kunnen we allemaal niet doen zonder de steun 
van sponsors en subsidiegevers. Maar we kunnen 
het evenmin doen zonder uw steun. 
U kunt ons helpen om ook in de komende jaren 
onze kunstroute te blijven organiseren door Vriend 
van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk te worden. 

Met uw hulp blijven we onze 
kunstenaars stimuleren om hun werk te tonen, 
houden we Kralingen en Crooswijk levendig en 
stimuleren we bewoners en kunstenaars om 
elkaar te blijven ontmoeten.
Als Vriend wordt u met een nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden van onze activiteiten en  
ontvangt u uitnodigingen om deze activiteiten bij 
te wonen.

Uw bijdrage is zeer welkom!
Maak uw vriendengift (minimaal 25,00 euro, 
meer mag ook) over op onze bankrekening: 
NL64RABO 0129411841 Ten name van: Stichting 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk
Onder vermelding van: ‘Vriend KKC’, uw naam en 
uw emailadres.

Voor meer informatie:
Email info@kunstroutekralingencrooswijk.nl 
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl  
www.facebook.com/kunstroutekc
www.twitter.com/kunst-kc

GRATIS WANDELGIDS VOOR DE BEZOEKERS 
VAN KUNSTROUTE CROOSWIJK
Vrijdag 13 t/m zondag 15 oktober
Locatie: alle Kunstroute locaties in Crooswijk

Conceptueel kunstenaar Ron Blom, beeldend kunstenaar Willem van 
Hest en historicus Dik Vuik maakten in 2013 de Wandelgids Crooswijk, 
een informatieve gids van 64 pagina’s met drie cultuurhistorische 
wandelroutes door Crooswijk. De gids vertelt het verhaal over de wijk 
aan de hand van de nog zichtbare sporen uit het verleden. Crooswijker 
Klaus Oordt vertelt vier kostelijke anekdotes over het leven in de wijk 
en van Joop van den Bos is het gedicht ‘Voor Bep’ opgenomen, over de 
roemruchte bokser Bep van Klaveren.
De Wandelgids Crooswijk is gratis beschikbaar op alle locaties tijdens 
de Kunstroute in Crooswijk.
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ATELIER MIEDEMA
Schilder, graficus

De prachtige lijnen en vormen van de open vlakte 
probeer ik in dunne lagen olieverf weer te geven in 
mijn landschappen. Licht, wolken en water.

010-7855402 | ateliermiedema@mail.com
www.AtelierMiedema.com

ATELIER POOTSTRAAT
Groepsexpositie

Vera Whistler/Witleer, Machteld Wijlacker, Tom 
Waakop Reijers, Angelo Evelyn, Danny van Walsum, 
Ineke Hekking, Dina Vos, Montebasso.

06-33149798 | tomware@tele2.nl.

Waterloostraat 192-B

BEAWOLF
Schilder, fotograaf, bewerkte foto

E-HighwaySCAPES: belevingsfoto’s gemaakt rijdend 
op diverse Europese snelwegen. De ruimtelijke 
identiteiten van de snelweg-scapes. Een snelweg- en 
rodascape raakt ingeprent in onze persoonlijke en 
collecteve belevingenlandschap en het leven. 
Een persoonlijk belevingsverslag legt verschillende 
identiteiten bloot.

06-10885947 | info@wolfarch.nl

Ateliergebouw Pootstraat 4312

08

Van ‘t Hart, Kortekade 82-9662
Lusthofkwartier, Lusthofstraat 5946
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MARITA BEUKERS
Fotograaf / Collagist

Het werk van Marita Beukers (opleiding fotografie op 
St Joost in Breda) kan het best worden vergeleken met 
een abstract schilderij. Haar collages (geknipte stukjes 
uit haar eigen foto’s) overstijgen de realiteit en tonen 
een spannende nieuwe (on)werkelijkheid. Vertrouwend 
op haar intuïtie ontstaat een perfecte balans in haar 
werk.

06-50292348 | info@maritabeukers.nl
www.maritabeukers.nl

CAROLINE BIJVOET
Schilder

Nieuw perspectief op de door mensen gemaakte 
(stedelijke) omgeving

06-51714493 | bijvoet@bijvoetarchitectuur.nl 
www.Bijvoet-schilderijen.tumblr.com

ELS BLEIJENBERG
Keramist

Els is autodidact/houdt zich voornamelijk bezig 
met het maken van dierfiguren, zowel autonoom als 
in opdracht. Haar vrolijke dieren zijn met de hand 
opgebouwd uit klei. Els houdt van de natuur, maar 
haar dieren zul je er niet snel tegenkomen. Ze worden 
speels en met veel fantasie gevormd en gekleurd. 
Elk werkstuk is uniek en krijgt een eigen naam.

06-26202067 | els@uniekkeramiek.nl 
www.uniekkeramiek.nl

Atelier MB, Lambertusstraat 170-B07

Bont, Frits Ruysstraat 20-A20 Pro Rege, Oudedijk 11357

BREGJE VAN DEN BERG
Schilder, vormgever, beschilderen keramiek, 

kindvriendelijk werk
Ik beschilder keramiek, zowel in opdracht als vrij 
werk. Ik werk voor particulieren en bedrijven. Mijn 
visborden zijn onder meer bij Schmidt Zeevis te koop. 
Als je zelf een mooie (kinder)tekening hebt, kan ik die 
voor je op keramiek zetten. Kom langs in mijn atelier 
en ik laat je alle mogelijkheden zien!

06-24214698 | info@bbatelier.nl | www.bbatelier.nl

15 BB Atelier, Laan van Weltevreden 15 Lusthofkwartier, Lusthofstraat 5946

Hofje van Gerrit de Koker, Taborstr. 5737
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MICHEL BOELAARTS
Fotograaf

De basis voor mijn werk wordt gevormd door foto-
uitsneden waarvan de randen meestal de beeldele-
menten van de oorspronkelijke foto doorsnijden. Dan 
volgt een reeks bewerkingen via Photoshop, waarbij 
het beeld wordt vervormd en vereenvoudigd. Kleur en 
contrast worden gewijzigd, wat uiteindelijk resulteert 
in een beeld dat varieert van nog (vaag) herkenbaar 
tot abstrakt .(?)

06-39775522 | masboelaarts@hotmail.com

LORENE BOURGUIGNON &  
MEVROUWJANSEN

Schilder & digitale fotobewerker
Loréne Bourguignon en mevrouwjansen maken beide 
zelfportretten. Loréne schildert voornamelijk, 
mevrouwjansen maakt fotocollages. Beide tonen 
nieuw werk in de expositie ’Tweeërlei’.

www.lorenebourguignon.nl 
www.mevrouwjansen.wixsite.com/mevrouwjansen

Lusthofkwartier, Lusthofstaat 59

ANTOINETTE MH BRANDENBURG
Schilder

Antoinette is een klassieke fijn schilder en werkt in 
haar atelier ‘Ut Spoort Niet’ in het tramhuis, Kop van 
Zuid. Haar schildertechniek is de verbindende schakel 
in haar realistische schilderijen. Zij exposeert met 
een overzicht van haar schilderijen: stadsgezichten, 
Kralingse Plas en portretten van mensen die zij op reis 
heeft gefotografeerd.

06-41460359 | amhbrandenburg@gmail.com
www.antoinette-art.com

mevrouwjansen, Nazarethstraat 2-C4946

Pro Rege, Oudedijk 11357

ROBIN BUSSEMAKER
Schilder, beeldhouwer

Ik hou van Claude Monet en William Turner en nog 
veel meer andere kunstenaars. Ik schilder een beetje 
dienovereenkomstig. Ik hou wel van een beetje grof 
werk... like life. Mijn richtlijnen zijn licht, warmte en 
beweging.

06-43426056
buss677@gmail.com

Gerdesiaweg 23158

Lusthofkwartier, Lusthofstraat 5946De Nwe Branding, Isaäc Hubertstraat 15330
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DJON LOUIS
Schilder, vormgever

Dit schilderij van Djon Louis is een toonbeeld van  
dubbelzinnigheid, zoals bijna al zijn werk dat is.  
De interpretatie van de inhoud en betekenis van 
het beeld kan alle kanten op. De beelden laten een 
bepaalde situatie zien, maar tonen daarmee niet per 
definitie wat er zich écht heeft afgespeeld.
06-51642836 | art@djonlouis.com
www.djonlouis.com

Voorschoterlaan 13504

JACK DE DEUGD
Schilder, tekenaar, kindvriendelijk’ werk

Als tekenaar/schilder wil ik mensen anders naar 
de werkelijkheid laten kijken. Dit doe ik door aan 
herkenbare onderwerpen een andere draai te geven. 
De kijker hoeft zich niets aan te trekken van mijn titels 
maar mag er ook een eigen verhaal bij bedenken.

kunst.is.echt@gmail.com

DIFRANCI
Vormgever

Unieke handgemaakte sieraden met industrieel 
rubber en silicone.

010-2261517 | fcmhenneman@hetnet.nl
www.difranci.com

GERIE-JANNE VAN DINTER
Fotograaf

Gerie-Janne maakt met name portretten. In opdracht 
of vrij werk. Deze kunstroute een gezamenlijke expo-
sitie met keramiste Jessica van de Ven. De getoonde 
portretten hebben allemaal een link naar haar werk.

gj.vandinter.fotografie@gmail.com
www.instagram.com/geriejanne

Jordy’s, Vlietlaan 5242 Atelier Willem van Hest, Annastraat 1010

Atelier Jessica van de Ven, Oudedijk 705
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THEA VAN DOORN
Schilder, tekeningen

Na vijf jaar academie van beeldende kunsten werk ik 
sinds de jaren 70 dagelijks aan tekeningen en schilde-
rijen over muziek en mensen, geheel op eigen wijze. 
Sinds drie jaar ook op de iPad. Steeds op zoek naar 
beter, vreemder, mooier... Dit is wat ik kan en wil doen, 
mijn leven lang.

06-41248656 | theavandoorn@gmail.com
www.theavandoorn.nl

DEBORA FERNALD
Fotograaf, 3D collage

Voodoo Doll 2.0 is een vervolg op Voodoo Doll 1.0. 
Mijn inspiratiebron is ditmaal het vierde album van 
Prince, ‘Controversy’ uit 1981. Het thema van mijn 
werk is seks, maar ook religie en politiek. Met mijn 
werk wil ik controversiële onderwerpen ter discussie 
stellen.

06-30679884 | doe.stoer@gmail.com

JOB A. GORREE
Schilder

Ik werk hoofdzakelijk in het platte vlak. in diverse 
technieken. Mijn stijl is uiteindelijk realistisch en kan 
gerangschikt worden onder het ‘genre-schilderen’. Ik 
verbeeld verschillende mensen in overwegend stede-
lijke omgevingen. Een mens bepaalt zijn omgeving en 
de omgeving definieert op zijn beurt de mens.
06-010-4675517 | Job.A.Gorree@gmail.com
www.jobstijdingen.simplesite.com

Avenue Concordia 6409

CompaNanny, Voorschoterlaan 7326

WOUTER JULIEN VAN DEN HAAK
Schilder

Het zelfportret is een onderzoek naar het beeld van 
mijzelf en de confrontatie daarvan met de wereld om 
mij heen. Nooit zie ik dezelfde. Altijd ziet de ander 
zichzelf in mij. Toch blijk ik altijd dezelfde te zijn. Toch 
blijk ik altijd een ander te zijn. Het zelfportret bestaat 
niet. Zelfportretten, die bestaan.

06-10210612 | wjvdhaak@xs4all.nl
www.wouterjulienvandenhaak.nl

Atelier Willem van Hest, Annastraat 1010

19 Diverse locaties21 46
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VERA HARMSEN
Schilder, beeldhouwer, figuratief, 

combinatie van materialen
In het zadenhuisje van de Botanische Tuin toon ik een 
serie kleine schilderijen. De cyclus van de natuur in 
verbondenheid met de mens en de tuin.

010-2132941 | veraharmsen@online.nl
www.home.online.nl/veraharmsen

JOSE VAN ‘T HEK-HARTMAN
Schilder

Overdonderd door de uitbundige natuur in de Franse 
Alpen heb ik de penselen gepakt en heb mij laten 
inspireren door de flora en fauna. Inmiddels heeft 
portretschilderen ook mijn belangstelling. Mijn stijl is 
los en kleurrijk.

06-53391040 | vanthek@euronet.nl

WILLEM VAN HEST 

Schilder, figuratief, graficus, schrijver, 
                       en kindvriendelijk werk 
Geboren en nog steeds enthousiast wonend en 
werkend in Rotterdam. Onderwerpen: de mens, de 
stad, reizen. Thema’s: idealisme, het sublieme & de 
transformatie (2016) de laatste fase, de tuin (2017) 
& de liefde (2018). Schrijver, spreker, interviews en 
artikelen. Organiseert en werkt graag in opdracht: 
grafiek, expo’s, sociaal-educatieve projecten.
06-14827432 | info@willemvanhest.nl
www.willemvanhest.nl | facebook.com/willemvanhest

Botanische Tuin, Cederstraat 5

LIDA HOUKES
Fotograaf

Lida fotografeert op straat. Haar werk, veelal in zwart-
wit, kenmerkt zich door een setting waarin de mens 
een kleine of grotere rol speelt. Maar altijd een on-
misbare. “My ‘work’ is about seeing, not about ideas” 
- Elliot Erwitt. Dit voor haar pakkende citaat raakt de 
essentie van haar expositie ‘Captured Moments’.

06-15683994 | houkeslida@gmail.com

Atelier Bernarda Roelofs, Oostmaasl. 35-B02

CompaNanny, Voorschoterlaan 73
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INEKEKUNST
Schilder

De werken die in de Teken en schilder huiskamer 
onder begeleiding van vrijwilliger Ineke Bokx-Vortman 
(Inekekunst) worden gemaakt, zijn uiteenlopend. 
Rond de 28 deelnemers stimuleren elkaar naar een 
hoger niveau, waarbij ontspanning en gezelligheid de 
basis vormen. Ineke (Inekekunst) exposeert werken in 
aquarel, pastel, acryl en mixed media. 
Inekekunst en de Teken en Schilderhuiskamer

06-14866887 | inekekunst@gmail.com

RUBEN DE JONG
Schilder

Titel schilderij: Willemsplein (2016).

rubenspaintings@live.nl | www.rubenspaintings.nl

WOUTER VAN KELLE /
DONALD SCHENKEL

Schilders
Ateliergenoten Wouter van Kelle en Donald Schenkel 
slaan de handen ineen voor een huiskamerexpositie 
tijdens de Kunstroute Kralingen. Hier presenteren zij 
hun schilderwerken in huiselijke sferen. Ieder heeft 
zijn unieke beeldtaal ontwikkeld, maar beiden spelen 
zij met de effecten van kleur, een obsessie voor verf en 
een diversiteit aan materialen.

06-54344250 | info@woutervankelle.nl 
info@donaldschenkel.nl | www.woutervankelle.nl 
www.donaldschenkel.nl

Watertorenschool, Snelfilterweg 27041

Galerie kralingen, Gashouderstraat 9 Jeruzalemstraat 22-A4036

JOLE
Schilder, mixed media

Jole (Annejole Jacobs-de Jongh) maakt moderne Pop-
art portretten van mensen, dieren, dingen en thema’s. 
In opdracht en als eigen werk. Zij verzamelt allerlei 
foto’s, beelden en teksten, die zij digitaal print op 
doek, die iets vertellen over hetgeen zij portretteert. 
Vervolgens schildert zij met acryl het portret.

06-51453789 | info@joleart.nl | www.joleart.nl

Fleurs Depot, IJsclubstraat 13-B35
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YVON KOOPMAN
Community art, collages

Fantasierijk, kleurrijk, geïnspireerd door niet 
bestaande werelden.

06-33101060 | yvonkoopman@tele2.nl
www.yvonkoopman.nl

Atelier MB, Lambertusstraat 170-B07

MANUEL KNEEPKENS
Dichter, tekenaar

Ik ben een dichter die tekent. Ik zie beeldende kunst 
als poëzie met andere middelen. Daarom zijn mijn 
meeste tekeningen ook A-4. Tijdens de kunstroute 
lees ik op hele uren gedichten voor uit de bundels 
‘Zuid-Limburg aan zee’ en ‘De lange neus’.

010-4142591 | mankneep@upcmail.nl

MARCEL KOELEMAN
Fotograaf, staalgrafiek, houtgrafiek

Ik ben ingewijd in de esthetische ervaring op de 
kunstacademie in Den Haag en gefascineerd door 
zowel het dierlijke als het verleidbare als het schone 
in de mens.  
Respectievelijk beeld:  
Staalgrafiek uit de serie ‘Symbiosis’ (2017);  
fotografie uit de serie ‘Equivalents’ (2016); 
houtgrafiek ‘CircusKoningin’ (2017). 
En poëzie: ‘Dierenrubber’ (2015).

06-14441559 | wendemarc@hotmail.com
www.wendemarc.nl

FLIP KOLET
Tekenaar, aquarellist

Flip Kolet tekent scenes en observaties uit zijn 
dagelijkse leven. Elke tekening illustreert weer een 
stukje van zijn levensverhaal. De tekeningen zijn 
impressies van reizen, maar ook van plekken zomaar 
in Rotterdam.

06-51779356 | flipkolet@kpnmail.nl
In voorbereiding: galerieflip

Voorschoterlaan 13706

Botanische Tuin, Cederstraat 521

25 46

Hofje van Gerrit de Koker, Taborstr. 5737

30 37 3916
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MIEKE KREDIET
Schilder, muurkranten

Palestina in Beeld. Een serie van 15 schilderijen 
en muurkranten/collages, die ik gemaakt heb naar 
aanleiding van een informatieve reis naar Israël en 
Palestina in 2010. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van 
mijn foto’s, beeldmateriaal, informatie uit folders en 
de NRC-next vanaf 2010.

010-4520272 | info@a-krediet.speedlinq.nl

MICHALINA MALOLEPSZA
Figuratief, grafiek

Michalina houdt van mensen en van linosnede. Beide 
onderwerpen zijn voor haar een constante bron en 
ontdekkingstocht. In haar werk illustreert de 
kunstenares gevoelens en relaties van de hedendaagse 
mens met de wereld. Linosnede is de ambachtelijke 
grafische techniek, waaraan zij zich met groot 
enthousiasme en heel veel passie wijdt.

06-44772862 | michalinart@gmail.com
www.michalina.nl

BASTIAAN MOL
Schilder

Grafisch en illustratief schilderwerk. Materialen: 
aquarel, gouache, pastels, pen-inkt, acryl op doek, 
mixed media. Onderwerpen zijn uitéénlopend, onder 
meer vogels en andere dieren, portretten en mannelijk 
naakt. Inspiratie is muziek in vele genres, films, 
mensen, old Hollywood.

010-4331664 | bgjm_rotterdam@planet.nl
www.bastiaanmol.com

Plantageweg 1850 Pro Rege, Oudedijk 11357

Bont, Frits Ruysstraat 20-A20

BERT MULDER
Schilder, beeldhouwer

De laatste jaren maak ik sculpturen van krantenpapier 
op gaas. Dit jaar is mijn atelier alleen op zondag open 
voor het publiek.

06-41525208 | bert3.mulder@gmail.com
www.bertmulder.info

Ateliergebouw Lambertusstraat 10411
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ELS MULDER
Schilder

Olieverf schilderijtjes (20 x 20 cm) met als onderwerp 
surrealistische hoofden en miniatuur schilderijtjes  
(5x 5 cm max) in een doosje, genaamd kadoosje.

010-4516333 | mulder.els@gmail.com
www.elsmulder.weebly.com

LARA MURADJAN
Schilder, figuratief, handwerken

Het artistieke genre van Lara kenmerkt zich door de 
diversiteit van onderwerpen en kleurenschakeringen. 
Lara’s kleurenpalet is herkenbaar en mysterieus. Zij 
maakt levendige voorstellingen in olie- en waterwerf, 
pastel, acryl, gouache en gemengde technieken. Maakt 
u kennis met de schilderkunst van Lara en geniet van 
haar uitbundige taferelen.

06-52265253 | laramur@hetnet.nl

Ateliergebouw Lambertusstraat 104

LEIDA DE NOBEL
Beeldhouwer

Door goed te kijken naar de vorm en de structuur van 
de stenen gebruik ik deze bij het vormen van 
gestileerde mens en dier figuren.

06-30492580 | l.denobel@versatel.nl

Pro Rege, Oudedijk 1135711

Atelier Willen van Hest, Annastraat 1011
Hofje van Gerrit de Koker, Taborstr. 5737

N.N.
Beeldhouwer

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het 
bewerken van speksteen. Mijn interesse gaat 
voornamelijk uit naar abstract werken. Soms ontstaat 
er een realistisch werk door het soort steen waar ik 
tegen aan gelopen ben.

Atelier Willem van Hest, Annastraat 1010
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TINEKE NOORDZIJ
Schilder, vormgever, digitaal schilder, 

vormgever, collagemaker
Digitaal en traditioneel schilder of collagemaker van 
ongrijpbare dingen, zoals beweging, emotie, gevoel 
en geluid. Dat resulteert meestal in werk met tango, 
flamenco, muzikanten of (groepen) mensen, maar ook 
van zee, strand en meer.

06-49756518 | cfnoordzij@gmail.com
www.tinekenoordzij.com

SYLVIE OVERHEUL
Schilder

De magisch realistische schilderijen van Sylvie Overheul 
zijn overwegend in acrylverf geschilderd en gaan over 
de mens, de voeding en de balans met een humor-
istische knipoog. Zij studeerde aan de kunstacademie 
te Rotterdam en is met de nodige passie en volharding 
gekomen tot waar ze nu voor staat.

06-26042681 | info@sylvieoverheul.nl
www.sylvieoverheul.nl

JOSE RAS
Schilder, gemengde techniek

Mijn schilderijen en aquarellen zijn in lagen opge-
bouwd. De oppervlakte krijgt een reliëf in gemengde 
techniek. De stiksels, draadjes, kralen, foto’s en papier 
combineer ik subtiel met de schildering. Daardoor 
krijgt het werk een extra betekenis en verdieping van 
de kleuren. De inspiratie voor de vormgeving komt 
meestal uit de natuur.

06-15610915 | jose.ras@kpnmail.nl

NELLIE RAVENSBERGEN
Schilder

Kleurrijke schilderijen, abstract en figuratief
010-4215206 | info.ravensbergen@gmail.com
www.ravensbergen.tk

Atelier Willem van Hest, Annastraat 1010

Pro Rege, Oudedijk 11357

Pro Rege, Oudedijk 11357
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THEA SABELIS
Beeldhouwer

Zij werkt taille direct en zoekt naar golvende 
bewegingen die zij in steen uithouwt. Zij werkt vaak 
abstract. Heel bijzonder is haar serie schoentjes van 
albast. In 2011 is zij twee keer genomineerd, zowel 
door de vakjury als door het publiek, bij de Nationale 
Associatie voor Beeldende Kunstenaars.

070-3647081 | theasabelis@gmail.com
www.sculpturentheasabelis.nl | www.theasabelis.exto.nl

LOUKY SCHELTEMA
Schilderijen, glasfusing objecten 

en installaties
Louky Scheltema uit Rotterdam-Kralingen, nu atelier 
in Ouderkerk aan den IJssel, aldaar workshops 
glasfusing en lessen portretschilderen.

06-44540232 | scheltema@kunstwaard.nl
www.loukyscheltema.com

Pro Rege, Oudedijk 113

SENLIGHTS / JAN SENHORST
Lampen

Licht en duisternis in het hart van elk leven.  
Voertuig van dromen, standvastig naast de afgrond. 
Zoals de zon kunnen wij zijn; draag het vuur.

06-22475832 | info@senlights.nl | www.senlights.nl

Fleurs Depot, IJsclubstraat 130-B35

57

Pro Rege, Oudedijk 11357

BERNARDA ROELOFS
Edelsmid

Sieraden van zilver en goud. Combinaties met andere 
materialen zorgen voor contrast en beweegbare 
elementen zorgen voor verrassingen. Alle sieraden 
zijn uniek. Ik werk ook in opdracht van zowel 
parti-culieren als bedrijven.

06-51454195 | info@bernardaroelofs.nl
www.bernardaroelofs.nl

Atelier Bernarda Roelofs, Oostmaasl. 35-B02

De Nwe Branding, Isaäc Hubertstraat 15330

15 BB Atelier, Laan van Weltevreden 15
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ALIEN SMID
Schilder, zeefdruk

Ik schilder portretten van mensen en dieren, 
voor-namelijk honden, naar aanleiding van foto’s. 
Ik schilder zowel in opdracht als vrij werk.  
Mijn stijl valt te kenmerken als figuratief en realistisch 
en ik werk met acrylverf op doek.  
Tevens maak ik zeefdrukken van dieren.

06-24255912 | aliensmid@hotmail.com
www.aliensmid.nl

ALINA SMOCOV
Multidisciplinaire kunstenares

Multidisciplinaire kunstenares: schilderijen, etsen, 
collages, aquarellen en ansichtkaarten. Door mijn 
kunst wil ik de wereld laten zien, dat stilte wezenlijk is 
om te overleven en dat deze stilte in onze samenleving 
van vandaag onvoldoende aanwezig is. Zo hoop ik dat 
ik de wereld een beetje rust kan verschaffen.

06-82609249 | smocovalina@yahoo.com
www.smocovalina.nl

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.

06-24859107 | post@jacquelinespecken.nl
www.jacquelinespecken.nl

Buitenhuys Kralingen, L. de Colignyl. 30224Datte & Die, Lusthofstraat 72-B28

Ateliergebouw Lambertusstraat 10411

ELS VAN TEEFFELEN
Schilder, tekenaar

Naast schilderkwast en linnen pak ik tekenblok en 
inktpen om niet gehinderd door vaststaande 
wetmatigheden mijn verbeelding te laten spreken.

010-4675102 | els.t@hetnet.nl 

Pro Rege, Oudedijk 11357Hofje van Gerrit de Koker, Taborstr. 5737
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MARJA THOLENAARS
Keramist

Mijn werk ontstaat meestal op de draaischijf en het 
worden bijna altijd koppen. Ik vind het spannend om 
mij op de grens tussen gebruiksgoed en objecten te 
begeven.

06-55374853 | marjatholenaars@gmail.com
www.kleigoedenbakwerk.nl

KATINKA TROMP PHOTOGRAPHY
Fotograaf

In mijn portret studio staat de vrouw centraal met 
portretten die de innerlijke kracht laten zien die elke 
vrouw heeft. Niet fotogeniek bestaat niet, laat mij dat 
je bewijzen. Dames, besta in foto’s! Voor nu en voor 
de komende generatie, dus wacht niet op het juiste 
moment voor je portret. Dat moment is nu! Kom en 
beleef een geweldige verwendag! X 

06-53938625 | info@katinkatromp.com
www.KatinkaTrompPhotography.com

DIET VAN VELZEL 

Schilder, figuratief, collages,
kindvriendelijk werk

Klein en groot werk. Luchtige scènes, zoals A. en E.‘s 
Feestje (zie foto) en verder verzonnen natuurbeelden. 
Daarnaast wankele steden en structuren. Beweegt 
het, danst het, stort het in of blijft het staan? Dat is de 
vraag.

010-4613839 | dietvanvelzel@planet.nl
www.dietvanvelzel.nl

JESSICA VAN DE VEN
Keramist

Met name bestaand uit gebruiksgoederen en design-
objecten van steengoed en porselein, kan het werk 
van Jessica van de Ven worden omschreven als puur, 
verfijnd en transparant. In haar werk, dat ze sinds 
2015 in eigen atelier vervaardigt, combineert ze een 
ambachtelijke productie met een hedendaagse 
experimentele aanpak.

06-24697494 | info@jessicavandeven.com
www.jessicavandeven.com

Atelier Jessica van de Ven, Oudedijk 705

Fotostudio, Oostzeedijk 232

Atelier Willem van Hest, Annastraat 1010

43
Lusthofkwartier, Lusthofstraat 5946

De Nwe Branding, Isaäc Hubertstraat 15330

Galerie kralingen, Gashouderstraat 936
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AD VERMEER
Fotograaf

Ad Vermeer, van origine muzikant en gitaarreparateur, 
heeft een passie voor fotografie. Al jaren fotografeert 
hij vanuit een eigenzinnige kijk zijn omgeving: eerder 
de schaduw dan de vorm; een afwijkende lichtval of 
de vervorming van de werkelijkheid. Hij fotografeert 
zoals hij musiceert, speels, verrassend en sfeervol. 

010-4523612 | 06 12287508 | info@advermeer.nl
www.advermeer.nl

DIK VUIK
Historische publicaties, wandelroutes,

lezingen
Als historicus en schrijver zoek ik mijn onderwerpen 
vooral in de buurt, de wijk en de stad. Zo deel ik mijn 
passie voor erfgoed, geschiedenis en verhalen over 
heden en verleden. Ik leg graag persoonlijke anekdotes 
vast en ben ervan overtuigd dat iedereen een interes-
sant verhaal heeft te vertellen. Naast publicaties geef 
ik ook lezingen en organiseer ik cultuurhistorische 
wandelingen.

06-10080405 | dikvuik@gmail.com

JAN WAGNER
Schilder, figuratief

Jan Wagner verbeeldt in zijn schilderachtige stijl de 
emotionele lading die de tijd aan de werkelijkheid 
verleent. Vergankelijkheid loopt als een rode draad 
door zijn thema’s. In zijn werk blijft een zekere mate 
van figuratie aanwezig. Esthetiek, expressie en toeval 
krijgen een kans.

010-4655480 | kunst@janwagner.nl | 
www.janwagner.nl

Eetcafé De Steek, Lusthofstraat 2-A32

Galerie kralingen, Gashouderstraat 9 Ateliergebouw Lambertusstraat 1041136

BERNHARD VOGT
Drukgrafiek – linoleumsnede

Kom langs en ontdek het werk van Bernhard Vogt uit 
Berlijn. De prentkunstenaar nodigt u uit bij het klus-
huis van zijn zoon aan het Vredenoordplein om zijn 
linoleumsnedes te ontdekken. De gekleurde prenten 
laten zijn blik op landschappen en de mens zien. Het is 
ook mogelijk om zelf te drukken. Welkom!

06-16379030 | marvoart@gmx.de 

Wollefoppenstraat 69-B17
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MARGRIET WEHRMEIJER
Schilder, figuratief

Na de kunstacademie (KABK, Den Haag) specialiseerde 
Margriet Wehrmeijer zich als professioneel kunstenaar 
onder meer in portretschilderen. Haar tekeningen en 
schilderijen zijn figuratief. Zij geeft teken- en schilder-
cursussen in diverse technieken. 
Er is ook werk van haar cursisten te zien. 
(NB. Alleen op zaterdag geopend)

06-51861109 | margrietwehrmeijer@hotmail.com
www.margrietwehrmeijer.nl.

ANDIE WIERINGA
Schilder

De realiteit veranderen in een denkbeeldige wereld. 
Kunst, creativiteit en humor zijn centraal in mijn 
leven. Het volume van mijn werk is beschreven als 
zowel groot en teder. Er wordt een diepgaand en 
humoristisch heelal in getoond.

06-24632185 | andie_wieringa@hotmail.com
www.andiesartwork.com

GARY WING 

Schilder
Als ervaren illustrator maak ik originele kunstwerken 
voor klanten met verschillende budgetten. Ik werk 
voor tijdschriften, kranten en uitgevers en illustreer 
ook architectuur en portretten van mensen en dieren. 
Mijn specialisatie is het tekenen van kinderen, baby’s 
en stellen. Ik kan werken op basis van een foto 
(http://garywingillustration.com). 

010-413.20.40 | info@lijstenmakerijpergamon.nl
www.lijstenmakerijpergamon.nl

Parochiehuis, Beneden Oostzeedijk 554

SASHA ZUIDAM
Figuratief, grafiek, tekenen

Sasha maakt tekeningen, lino’s en houtsneden, 
eventueel in combinatie. Haar werk is figuratief, zowel 
zwart-wit als veelkleurig. Thema’s van het afgelopen 
jaar zijn architecturen, gefotografeerd, vergroot, 
verkleind, verknipt en weer als flarden in elkaar gezet. 
Interessant in detail, maar ook de vorm van het grote 
geheel is belangrijk.

010-4716947 | sasha@sashazuidam.nl
www.sashazuidam.nl

Ateliergebouw Lambertusstraat 10411

Lokanta, Waterloostraat 148-A

Pergamon, Waterloostraat 174-D44
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DANKWOORD
Voor de totstandkoming van deze 11e Kunstroute 
Kralingen-Crooswijk is dank verschuldigd aan: 
Alliantie Middelpunt, 
Familie Peter Martens
Frank Belderbos (gemeente Rotterdam), 
Bewonersvereniging Lusthofkwartier, 
Brouwerij Crooswijk, 
Cultuurscout Jolanda Copier (Cultuur Concreet), 
Europoort Meubelen, 
Galerie Kralingen, 
het Hofje Gerrit de Koker, 
Koffiebar Croos, 
Willem de Kooning Academie, 
Nivon Rotterdam, 
Stichting Plezierrivier De Rotte, 
Rewriters 010, 
Maandblad De Ster en 
Oostelijk Zwembad.

De 11e Kunstroute Kralingen-Crooswijk is 
mogelijk gemaakt door de medewerking van:
Gemeente Rotterdam, 
Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, 
Stichting Elise Mathilde Fonds, 
Stichting Bevordering van Volkskracht,
Stichting Van Wijngaarden-Boot,
Erasmusstichting,
Prins Bernard Cultuurfonds
en Rabobank.

COLOFON & ORGANISATIE
Bestuur:
Arjen Baas, Marita Beukers, 
Marcel Koeleman, Nelly Voogd, Dik Vuik
Coördinatie:
Willem van Hest, Ron Blom
Madame Jeanette: 
Debora Fernald
Curator fotografie: 
Einar Been
Vrijwilligerswerk:
Josje Mets
Website en communicatie: 
Ron Blom
Eindredactie: 
Dik Vuik
Opmaak: 
Rob Vermolen

Stichting Bevordering Volkskracht
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35 Fleurs Depot IJsclubstraat 13-b Jole, Louky Scheltema, Willem van Hest  
36 Galerie Kralingen Gashouderstraat 9 Overzichtstentoonstelling, Dik Vuik, Ruben de Jong,  
  Marja Tholenaars  
37 Hofje Gerrit de Koker     tuin-ingang Taborstraat Beeldentuin: Jacqueline Specken, Yvon Koopman, 
  Els Bleijenberg, Leida de Nobel, Marcel Koeleman
38 Hoppesteyn Boezemsingel Plus Parade Festival,Toke Mes-Lebree, 
39 Hotspot Hutspot Goudse Rijweg 651-a Marcel Koeleman
40 Huiskamerexpositie Jeruzalemstraat 22-a Wouter van Kelle, Donald Schenkel  
41 Inekekunst  Snelfilterweg 270 Wilma Blanken, Lia ter Haar, Soula van Hacht, 
  Anke Hartman, Yvonne Higler, Silvia de Hoop, Leah Houweling, Otte Jacob,  
  Francien Kroon, Huub van Meel, Elly Mols, Renata Nikolic, Teresa Oseurska,  
  Hanny Rennen, Mieke Ruitenga, Ellen Paaimans, Liane Salazar, 
  Riet Schuurbiers, Jacqueline Smits, Ank Snabel, Hermanze Steenbergen, 
  Joop Steenbreker, Els Toen, Edith van Zuijen, Fia van Zijl, J.M. Douma, 
  Duc van Niekerk  
42 Jordy’s Vlietlaan 52 Jack de Deugd   
43 Katinka Tromp Photostudio Oostzeedijk 232 Katinka Tromp Photography  
44 Lijstenmakerij Pergamon Waterloostraat 174-d Gary Wing   
45 Lokanta Waterloostraat 148-a Andie Wieringa
46 Lusthofkwartier Lusthofstraat 59 fotografie overzichtstexpositie: Einar Been, 
  Marita Beukers, Michiel Boelaarts, Winish Chedi, Debora Fernald, 
  Lida Houkes, Marcel Koeleman, Katinka Tromp en Bea Wolf. 
47 Mazesteyn Watertorenweg 3 Expositie Plus Parade Festival    
48 MeLikePainting galerie Schuttersweg 113 Tymon Ferenc de Laat alias MeLikePainting, 
  Nuno Viegas , Daniel Grita   
49 Mevrouwjansen Nazarethstraat 2-c Loréne Bourguignon, mevrouwjansen 
50 Mieke Krediet Plantageweg 18 Mieke Krediet   
51 Nivon Dirk Smitsstraat 76 Jan Drenth met cursisten (zie pg 12), 
  Anja Goedendorp, Stefan Zoutewelle
52  Oostelijk Zwembad Gerdesiaweg 480 POOL – Badgasten II
53  Oostmolensteyn Oostplein 250-400 Expositie Plus Parade Festival
54  Parochiehuis st.Lambertus Beneden Oostzeedijk 5 Margriet Wehrmeijer & haar cursisten:  
  Els van Everdingen, Monique Guichard,  Henriette Jung,  Monique Raats,  
  Elly van der Rijst, Jan Roeloff, Hadi Sutedja,  Marlies Trimbos,  Janus ten Berg, 
  Janneke Versluis. (NB. alleen op zaterdag geopend)
55  Plezierrivier De Rotte Kerkhoflaan 145 
56  Postkantoor (DOEN) Avenue Concordia 30 Dertien  deelnemers, zie Arte Concordia 
  (NB afwijkende openingstijden, zie pg 4)
57  Pro Rege Oudedijk 113 Antoinette MH Brandenburg, Els Bleijenberg/Uniek Keramiek,
  Els van Teeffelen, Lara Muradjan, Michalina Malolepsza, Nellie Ravensbergen,
  Thea Sabelis, Tineke Noordzij, Jan Senhorst
58  Robin Bussemaker Gerdesiaweg 231 Robin Bussemaker
59  Rubroek Crooswijksekade 15 Expositie Plus Parade Festival
60  Trompenburg Honingerdijk 86 Lidwien Kusters
61  Van ’t Hart autoverhuur Kortekade 82-96 Bea Wolf
62  Winkel nr 13 Linker Rottekade 13 Sira Minetti, design meubels

Locaties paars: CrooswijkLocaties blauw: Kralingen




