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WELKOM BIJ DE TIENDE
KUNSTROUTE; EEN JUBILEUM!
Kunstroute Nissewaard is een cultureel evenement voor jong
en oud. Op 37 locaties kunt u het werk bewonderen van 53
individuele kunstenaars en een aantal groepen. Tientallen
kunstenaars zetten de deuren van hun atelier, werkplaats of
huiskamer open en laten u kennismaken met hun werk.
De kunstroute laat een breed scala aan kunstuitingen zien, van
schilderkunst tot beeldhouwen, van fotografie tot kunstnijverheid.
Aan de kunstroute nemen zowel professioneel opgeleide
kunstenaars als autodidacten deel. Die laatste categorie noemen
we vaak amateurs, maar dat is te weinig eer gezien de passie
waarmee men materiaal en thema’s benadert.
Via het pad van de praktijk kun je tot grote resultaten komen.
Beroemde kunstenaars als Leonardo da Vinci waren autodidact
en ook Van Gogh heeft de kunstacademie maar een blauwe
maandag bezocht.
Tijdens deze jubileumeditie valt er wat te winnen voor wie
minstens 10 locaties bezoekt. Kijk hiervoor achterin de brochure.
Veel plezier namens de organisatie,

Reggy Barra
Voorzitter Kunstroute Nissewaard
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Herma Wuisman

Schilderen
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Ria Noordermeer

Diverse disciplines
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Renate Leijen

Fotografie
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Jan van Noort

Schilderen
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Teken- en Schildergroep
Renate Leijen
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p 25

25

Bert Vernooij

Schilderen

p 16

52

Corrie Giltay

Glas

p 25

26

Ina van Weelde

Keramiek

p 16

53

Nicoline Lancee

Keramiek

p 25

27

Wijkcentrum De Kreek

Schilderen/tekenen

p 16

54

Wendy Fierinck

Schilderen
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OUDENHOORN

4.	Niki Bierling
van den Berg
Textiele technieken
1. De Beeldenboerderij
Diverse disciplines

Fotostudio Wim van der Stelt
Ring 10a
3212 LS Simonshaven
www.biberghats.nl

Molendijk 94
3227 CD Oudenhoorn
www.ateliersfrederikshoeve.nl
Zowel beginnende als professionele kunstenaars zijn wekelijks aan
het werk in de Beeldenboerderij. Tijdens de ‘Open Ateliers’ of door
het volgen van een schilder- of boetseercursus bekwamen zij zich
in het schilderen met olie- of acrylverf en in het vormen van beelden
uit klei. Aan het einde van ieder seizoen exposeren zij hun werk.

Zij heeft een passie voor het ontwerpen en maken van unieke,
draagbare designhoeden en fascinators van sinamay, vilt, crin
en buntal. Haar stijl is persoonlijk en elegant. Door kleur en vorm
haalt ze het bijzondere in de drager naar boven. Zij exposeert
regelmatig en geeft ook workshops in haar atelier. Vorig jaar won
ze de Publieksprijs van de Nederlandse Hoedenvereniging.
5. Wim van der Stelt
Fotografie

SIMONSHAVEN

Fotostudio Wim van der Stelt
Ring 10a
3212 LS Simonshaven
www.wimvanderstelt.info

2. Tammy van der Stelt
Textiele technieken
Ring 15
3212 LR Simonshaven
www.tammystreasures.nl
Tammy werkt uitsluitend met textiel en draad. Zij zoekt altijd
naar nieuwe uitdagingen. Zo is ze terecht gekomen bij de
traditionele Hardanger borduurtechniek uit Noorwegen. Er
worden draden uit de stof gehaald, waardoor het lijkt of er kant
gecreëerd is. Een simpele en meestal symmetrische techniek
met een bijzonder effect.
3. Lesley Sandford
Textiele technieken
Ring 42
3212 LS Simonshaven

8

Lesley laat textiel spreken. In haar werk als viltster verbindt zij
materialen en kleuren op zodanige wijze dat elk werk een eigen
verhaal vertelt. Zij ontwerpt ‘drapable fashion’, soepel vallende
kledingstukken van wol met zijde. Deze vorm van toegepaste
kunst verwarmt het hart van de drager en doet de toeschouwer
glimlachen.

Wim is een autodidact-fotograaf met ruime ervaring op het
gebied van mode, styling en emotie. Elk beeld vertelt een
eigen verhaal, waarbij toch de lijn tussen fashion en kunst niet
ondergeschikt raakt. Hij werkt vanuit passie voor het vak, waarbij
techniek en creativiteit samen leiden tot uitzonderlijke resultaten.

DE ELEMENTEN
6. Meindert van Veen
Diverse disciplines
Doppio
Elementenweg 17
3201 LG Spijkenisse
Meindert heeft het maken van schaalmodellen tot kunst
verheven. Niets komt uit bouwdozen, maar nagenoeg alle
onderdelen zijn tot in de kleinste details zelf gemaakt. Zijn
uitdaging is een zo authentiek mogelijke nabootsing van de
werkelijkheid. Zijn specialiteit is alles wat zich op of rond het
eiland beweegt of heeft bewogen.
9

7.	Bram van Baalen
Schilderen

10.	Judith van de Wint
Glas

The Window
Hongerlandsedijk 646
3201 LW Spijkenisse
www.bramvanbaalen.nl

Hongerlandsedijk 1006
3201 LW Spijkenisse
www.awaba.nl

Bram schildert al ruim twintig jaar en is nog steeds gefascineerd
door het gegeven dat verf zo mooi en bijzonder op doek kan
liggen. Schilderen is het in harmonie brengen van het schilderij
als geheel met al die fragmenten die je ziet als je van dichtbij
kijkt. Een uitdaging, maar ook een prachtige bezigheid!
8. Wanda Klein
Mozaïek

11.	World of Wouda
Diverse disciplines

The Window
Hongerlandsedijk 646
3201 LW Spijkenisse
www.mozawan.com

Hongerlandsedijk 1002
3201 LW Spijkenisse
www.worldofwouda.nl

Met haar mozaïek werkt zij behalve één- en tweedimensionaal
ook in bas-reliëf. Haar werk omvat keramische en glastegels
en eigen boetseerwerk. Wanda heeft een geheel eigen stijl
ontwikkeld, met als basis Romeinse mozaïeken, gecombineerd
met eigentijdse technieken en ideeën. Naast vrij werk wordt ook
in opdracht gewerkt.
9. Pauline van Bijleveld
Diverse disciplines
Hongerlandsedijk 1006
3201 LW Spijkenisse
www.paulinevandoorn.com

Fauna en flora zijn in het werk van Pauline van Bijleveld steeds
de rode draad geweest. Velen kennen haar paarden in pastelkrijt,
paarden, honden en katten in acryl- en olieverf en haar
instructievideo's over het schilderen van bloemen. Dit jaar is haar
atelier tevens gevuld met kleurige katten van papier-maché.

10

Judith werkt met glas sinds 2002. Een spannend en veelzijdig
materiaal. Glasfusing is haar favoriete techniek. Met haar werk
probeert ze uitdrukking te geven aan de dingen die haar bezig
houden. Inspiratie komt uit natuur en techniek, maar ook uit het
dagelijks bestaan en de wereld waarin wij leven.

In haar winkel verkoopt Paulien Wouda bij voorkeur
handgemaakte design, kunst en sieraden van ontwerpers/
kunstenaars die zij bewondert, o.a. van Fou de Feu’s keramiek,
Snijder & Co, Beatrice Waanders viltwerk en sieraden van Hester
Zagt. Tijdens de kunstroute worden foto´s van Verse Beeldwaren
geëxposeerd.

SCHENKEL
12 .	Ingrid Wind
Diverse disciplines
Loods19/Atelier Strikje
Theemsweg 19
3201 LT Spijkenisse
www.strikje.nl
Ingrid bewerkt staal, steen en hergebruikt materialen om
hiermee collages samen te stellen in bakjes met een formaat
van 14x14cm, om ze op kleur en inhoud op te hangen of neer
te zetten. Bijzonder is dat je ze van positie kunt veranderen en
vervangen door nieuwe collages als een dynamisch schilderij.
11

13.	Ria van der Touw
Schilderen

16.	Erik Noordhoek
Fotografie

Maasboulevard 128
3207 RD Spijkenisse
www.kunstigekoeien.nl

De Es
Hürthstraat 1
3203 LH Spijkenisse
www.eriknoordhoek.nl

Ria van der Touw heeft een aantal jaren les gehad op een
teken- en schilderacademie, maar is al snel een eigen weg
ingeslagen. De koe is nog altijd een belangrijk thema op haar
schilderijen. Een oude liefde heeft ze weer opgepakt: het maken
van stillevens.

MAASWIJK

17.	Fotoclub Spijkcity
Fotografie
14.	Els Bleijenberg
Keramiek
De Es
Hürthstraat 1
3203 LH Spijkenisse
www.uniekkeramiek.nl

Van inspiratie naar creatie. 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, bijpassende naam.
15.	Katarina Galambos
Sieraden
De Es
Hürthstraat 1
3203 LH Spijkenisse
www.kcreative.nl
Katarina maakt sieraden onder het merk KCreative en is
autodidact. Zij heeft plezier in de Tiffany-methode gevonden. Zij
is met objecten begonnen. Momenteel maakt zij sieraden met
deze methode. Ieder sieraad is origineel en heeft drie kenmerken
gemeen namelijk – glas, tin en een deel van haar hart.
12

Erik is een hobbyfotograaf met drie passies: studiofotografie,
straatfotografie en het fotograferen van verlaten gebouwen.
Lijnenspel in combinatie met een zwart-witomzetting hebben
zijn voorkeur. In de studio houdt Erik zich bezig met mooie
schaduwen. Photoshopnabewerking is een onderdeel van zijn
fotografiepassie.

Wijkcentrum Maaswijk-Schenkel
Maria Rutgers-Hoitsemastraat 2
3207 EJ Spijkenisse
www.fotoclubspijkcity.nl

Onze Fotoclub is sinds 2015 gevestigd in Spijkenisse. Ons doel
is om ervaringen op fotografisch gebied met elkaar te delen en
om van elkaar te leren. Wij hechten veel waarde aan een rustige
en ongedwongen sfeer. Ook kiezen we elke maand de ‘Foto
van de Maand’ die dan tentoongesteld wordt in Wijkcentrum
Maaswijk-Schenkel.
18.	Teken- en
	Schildergroep
Maaswijk-Schenkel
Schilderen/tekenen
Wijkcentrum Maaswijk-Schenkel
Maria Rutgers-Hoitsemastraat 2
3207 EJ Spijkenisse
www.maaswijkschenkel.nl
De schilder- en tekengroep van Ann Keller bestaat uit 26
personen. De meesten werken met acryl- en/of olieverf. Er zijn
figuratieve, realistische en abstracte werken, van klassiek tot
modern. Er wordt ook getekend.
13

19.	Keramiekgroep
Maaswijk-Schenkel
Keramiek

22. Renate Leijen
Fotografie
Scoutinggebouw
Drogendijk 33
3205 LH Spijkenisse
www.renateleijen.nl

Wijkcentrum Maaswijk-Schenkel
Maria Rutgers-Hoitsemastraat 2
3207 EJ Spijkenisse
www.maaswijkschenkel.nl

Keramiekgroep Wijkvereniging Maaswijk-Schenkel is een groep
van 10 vrouwen, die iedere vrijdagochtend met elkaar ‘kleien’.
Onder leiding van Yolanda Baanen en Tineke van Lier komen
alle facetten van klei aan bod, van de basistechnieken tot en
met het glazuur.

D

R

| K U

10
JAAR

|
T E

S

I

Kijk verder op pagina 30.

23.	Teken- en
Schildergroep
Renate Leijen
Schilderen/tekenen
Scoutinggebouw
Drogendijk 33
3205 LH Spijkenisse
www.renateleijen.nl/
teken-en-schildercursus/
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Doe mee met de
jubileumactie vanwege
10 jaar Kunstroute en win
een leuke prijs!

Renate Leijen fotografeert en schildert. Haar werk kenmerkt
zich door kleur, lijnenspel, detail en vorm. Soms is het
onderwerp herkenbaar soms ook niet meer. Kom kijken en
verbaas u over haar manier van fotograferen en de diversiteit in
onderwerpen, meestal natuur en dieren. Bloemen zijn dit jaar het
hoofdonderwerp.
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21.	Herma Wuisman
Schilderen
Drogendijk 22
3207 LE Spijkenisse
www.hermawuisman.weebly.
com

Deze enthousiaste groep amateurs komt elke week bij elkaar om
te werken in de door henzelf gekozen techniek en onderwerp. Ze
inspireren elkaar en het werk is divers en origineel. Er zijn ruim
200 mooie werken te zien. Kom gerust en laat u inspireren. Er is
voor elk wat wils.

WATERLAND
24.	Yolanda Baanen
Keramiek

Herma studeerde in de jaren 80 aan de Academie voor
Beeldende Kunsten Rotterdam. Het werken met kleur, het
combineren en mengen is voor haar de grootste uitdaging en
geeft voldoening tijdens het schilderen. Schilderen voelt als
reizen, wanneer je begint, weet je niet wat er gaat komen: het
eindresultaat ontstaat vanzelf.

14

Egelveen 219
3205 AT Spijkenisse

Yolanda is sinds 2012 afgestudeerd aan de SBB en behoort vanaf
dat moment tot het gilde der Keramisten. Haar werk bestaat
uit abstracte vormen. Zij hoopt u, net als elk ander jaar, weer te
verrassen met nieuw werk.
15

25.	Bert Vernooij
Schilderen

VOGELENZANG
28.	Tilly Meijer
Fotografie

Egelveen 219
3205 AT Spijkenisse
www.bertvernooij-art.nl

Dallelaan 77 (ingang Bachbaan)
3208 CE Spijkenisse
www.tillymeijer.nl
Bert schildert met acrylverf, zowel figuratief als abstract.
Hij abstraheert soms ook de werkelijkheid. Kleuren, lijnen
en diversiteit in vormtaal, sfeer en balans, zijn herkenbare
stijlelementen. Bert geeft schilderles, is commissielid en
deelnemer van Kunstuitleen Capelle (Capelle aan den IJssel).
26.	Ina van Weelde
Keramiek

Tilly fotografeert al ruim 40 jaar. Zij heeft een voorkeur voor de
natuur, maar andere uitdagingen gaat zij niet uit de weg. Ook
architectuur, industrie en trouwreportages vindt ze erg leuk
om te doen. Haar foto’s zijn vaak te zien in tijdschriften en zijn
bekend in binnen- en buitenland.
29.	Lenie van Well
Brons

Egelveen 219
3205 AT Spijkenisse
www.inavanweelde.exto.nl

Dallelaan 77 (ingang Bachbaan)
3208 CE Spijkenisse
www.ker-len.exto.nl
Ina werkt sinds 2007 met veel plezier met klei - een prachtig
materiaal met onuitputtelijke mogelijkheden. Haar werk is
voorzien van textuur en gladde vlakken voor het contrast, met
de bedoeling de vorm te accentueren. Het effect van erosie op
steenachtige materialen wekt haar belangstelling en reacties van
het publiek geven haar energie.

AKKERS
27. Wijkcentrum
De Kreek
Schilderen/tekenen
Kreek 123
3206 HK Spijkenisse
In Wijkcentrum De Kreek wordt iedere dinsdagmorgen door
een groep van 14 personen getekend en geschilderd (acryl). De
deelnemers werken met thema’s op eigen wijze uit. Dit mag in
alle disciplines, eigen tempo en op eigen niveau. De resultaten
worden daarna geëxposeerd in de openbare ruimte van
Wijkcentrum De Kreek.
16

Lenie was als kind al een verdienstelijk tekenares. Later
bemerkte ze dat alle vormen van kunst haar boeien. Na een
zoektocht door verschillende kunstvormen koos zij er uiteindelijk
voor om emoties te vangen en vast te leggen in brons. Altijd weer
ontdekt ze nieuwe vormen en combineert zij brons met andere
natuurlijke materialen. Vrijwel al haar beelden zijn uniek.

AKKERS
30. Corrie Smit
Keramiek
Harkvoorde 5
3204 SH Spijkenisse

Corrie Smit werkt al jaren met klei, een prachtig materiaal dat je
met de handen kunt vormen. Zij zoekt naar vormen. Schelpen
hebben haar voorkeur naast abstracte keramiek. Het is de
moeite van een bezoek waard: u bent welkom.
17

31.	Esther van Zijl
Keramiek

34.	Briolet
Sieraden

Harkvoorde 5
3204 SH Spijkenisse

Ristervoorde 66
3204 EG Spijkenisse
www.briolet.nl

Esther maakt handgevormd keramiek, vaak geïnspireerd door de
natuur, met natuurlijke lijnen en kleuren. Ze vindt het heerlijk om
met klei te werken en verschillende technieken toe te passen. Dit
is de tweede keer dat ze deelneemt aan de Kunstroute. Vorig jaar
heeft ze erg genoten van de twee fantastische dagen. Kom dus
vooral (weer) langs!
32. Kees Weeda
Schilderen
Nova Vie
Oberonweg 8
3208 PE Spijkenisse
www.cwpaintings.nl
Kees Weeda schildert puur intuïtief. Hij merkte dat hij tijdens het
schilderen alle dagelijkse zorgen los kon laten en zijn gevoelens
op en van dat moment kwijt kon op het doek. En dat ongehinderd
door enige kennis of ervaring en geïnspireerd door de woorden
van Jonas Gerard: “Schilder snel, langzaam, lelijk, mooi, klein,
groot, maar schilder of je leven ervan afhangt."
33.	Yvonne Brugts &
Gerda van Dijk
Beeldhouwen
Ristervoorde 25
3204 EG Spijkenisse
www.true-art.nl
Gerda van Dijk en Yvonne Brugts maken beelden van steen,
onder andere van speksteen, albast en serpentijn. Het beginnen
met een ruw stuk steen en tijdens het beeldhouwen ontdekken
wat een schitterende kleuren sommige stenen hebben en wat
een verschillende structuren is altijd weer een verrassing. Met de
verkoop van hun creaties ondersteunen zij goede doelen.
18

Het werk van Briolet is herkenbaar aan haar fijne maar toch
aanwezige design. Naast de eigen collectie vervaardigt zij ook
sieraden met daarin een persoonlijke touch van de klant. Of het
nou gaat om het verwerken van een persoonlijk aandenken of
'nieuw' edelmetaal, u wordt nauw betrokken bij het proces van
het ontstaan van het sieraad.

STERRENKWARTIER
35.	Jaïr Maarsen
Schilderen
Apollostraat 62
3204 CD Spijkenisse
www.picassovis.nl
Jaïr schildert onder begeleiding in Hellevoetsluis. Hij heeft
een verstandelijke beperking. Zijn kleurrijke, vaak grappige
schilderijen maken je vrolijk. Hij krijgt het steeds drukker met
opdrachten en zijn schilderijen hangen inmiddels in verschillende
landen. Picassovis is zijn eigen kunstuitleen/verkoop. Jaïr is
enorm trots op alle waardering voor zijn werk.
36.	Olga Passchier
Textiele technieken
Waterman 1
3204 BZ Spijkenisse

Olga gebruikt allerlei stoffen, zoals katoen en wol, om praktische
en fantasievoorwerpen te maken. Patchwork is een heel oude
techniek: stofrestanten combineren en gebruiken om er iets
nieuws mee te maken, met behulp van schaar, naald en draad,
liniaal, rolmes, snijmat en naaimachine. Daarna bijvoorbeeld
gebruiken voor een quilt.
19

GROENEWOUD

VIERAMBACHTEN
37.	Toos de Bruyn
Keramiek

39.	Gerrit Huisman
Schilderen

Elzenstraat 27
3203 AH Spijkenisse

J. de Baanlaan 81
3201 KV Spijkenisse
www.huisman-art.nl

Toos is in staat om van gewone dingen iets heel moois te maken.
Haar vakkennis is dan ook groot. Kleur en originaliteit vormen
telkens weer de basis voor haar kunstwerken. Zij werkt met
diverse soorten klei, kleurpigmenten, metalen en glazuurlagen.
Dikwijls maakt zij kunstwerken die ook een praktische
mogelijkheid hebben.

Gerrit Huisman werkt met olieverf, aquarel en acryl. In olieverf
is hij autodidact. Voor aquarel heeft hij vijf jaar les gehad;
daarna heeft hij nog de nodige weekendworkshops gevolgd. Zijn
werk is hoofdzakelijk realistisch en bestaat uit landschappen,
stadsgezichten, stillevens en bloemen. Van stadsgezichten
schildert hij collages, dikwijls gestileerd.
40.	Stichting Ipse de
Bruggen
Diverse disciplines

DE HOEK
38.	Martin Klopstra
Hout
Zwanenhoek 119
3201 HT Spijkenisse
www.klopstra.net

Martin is geboren Rotterdammer, maar al ruim 25 jaar in
Spijkenisse woonachtig. Hij is docent maar bovenal beeldend
kunstenaar. Zijn fascinatie voor zaden en het ontkiemen
daarvan is de basis van ieder kunstwerk dat hij creëert. Naast
regelmatige nationale en internationale exposities houdt hij
ook performances. Daarin worden een levenscyclus en het licht
gesymboliseerd.

J.A. Heijwegenlaan 9-11
3201 KH Spijkenisse
NetWerk Spijkenisse is een locatie die dagbesteding biedt
aan mensen met een verstandelijke beperking (onderdeel van
Stichting Ipse de Bruggen). Het kunstatelier wordt dagelijks
bezocht door cliënten die zich graag kunstzinnig uiten. Ze maken
gebruik van diverse materialen en technieken zoals acrylverf,
pastelkrijt maar ook papier-maché en lapjes stof worden in een
schilderij verwerkt.
41.	Lia Schäfer
(en cursisten)
Diverse disciplines
J.A. Heijwegenlaan 9-11
3201 KH Spijkenisse
www.liaschafer.eu
Lia schildert portret, model, natuur en laat zich inspireren
door haar Indische achtergrond en haar andere passie: muziek
maken. Lia is een ervaren teken- en schilderdocente en is na
de kunstacademie les gaan geven. Tijdens de Kunstroute zal er
livemuziek te horen zijn in haar atelier.
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CENTRUM

45. RAR
Diverse disciplines
42.	Centrum voor
de Kunsten
Diverse disciplines
Nieuwstraat 83
3201 EE Spijkenisse
http://cvdks.nl

Tijdens de Kunstroute zet het Centrum voor de Kunsten opnieuw zijn
deuren open voor iedereen in Spijkenisse en omgeving. Er zullen meer
dan 50 cursisten deelnemen aan een expositie. Er zijn schilderijen
te zien in diverse technieken van aboriginal-art tot popart en van
olieverf tot pastel. Ook beeldhouwwerk en keramiek, van abstract tot
figuratief werk wordt tijdens de Kunstroute gepresenteerd.

Noordeinde 7
3202 AK Spijkenisse
www.regioartrijnmond.nl
Regio Art Rijnmond is een vereniging van ca. 60 professionele
kunstenaars die in haar galerie aan het Noordeinde in Spijkenisse
de eigen leden en gastkunstenaars acht maal per jaar in de
gelegenheid stelt werk te exposeren. Tijdens de kunstroute is
de ledententoonstelling ‘Voorjaarssalon’ te bekijken. Dat is een
veelkleurige en veelvormige staalkaart van wat RAR te bieden
heeft.
46. Atelier de Kwast
Schilderen

43. Joanna Smolarz
Diverse disciplines
Barra y Mas
Havenplein 23
3201 BK Spijkenisse
www.joannasmolarz.com
Joanna heeft in Polen haar opleiding genoten aan de Kunstakademie
in Krakau. In haar werk experimenteert Joanna vaak met clairobscur. Het dramatische effect van een sterk contrast tussen
schaduw en licht laat ze echter achterwege om een poëtische en
intieme sfeer te creëren. Vanaf januari 2016 geeft zij cursussen in
haar nieuwe Kunstatelier Het Kruithuis in Hellevoetsluis.

Koningin Julianaplein 1
3201 CH Spijkenisse
www.atelierdekwast.nl
Atelier de Kwast (een dagbestedingslocatie van stichting
Zuidwester Spijkenisse) is een atelier en galerie waar mensen
met een verstandelijke beperking kunst maken. Er werken zo’n
20 kunstenaars met ieder zijn of haar eigen stijl, onderwerp
en materiaalkeuze. Wat ze allemaal gemeen hebben is het
spetterende kleurgebruik.
47. Jan Bakker
Diverse disciplines

44.	Stichting 't Oude
Raadhuys
Diverse disciplines
Noordeinde 7
3201 AK Spijkenisse
www.ouderaadhuys.nl
In het oudste gemeentehuis van Spijkenisse verzorgt Stichting
't Oude Raadhuys tal van creatieve cursussen voor zowel
beginners als gevorderden. Onder leiding van academisch
geschoolde, professionele docenten wordt lesgegeven in
o.a. tekenen, schilderen (met of zonder model), aquarelleren
en keramiek. Kenmerkend voor ’t Oude Raadhuys is de
gemoedelijke setting en de positieve sfeer.
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Oranjelaan 20
3201 CN Spijkenisse
www.janbakkerart.nl
Jan Bakker werkt vrij en in opdracht. Disciplines: schilderen en
ruimtelijk werk. Hij tracht vooral in zijn ruimtelijk werk op een
zo sober mogelijke wijze beeldend uitdrukking te geven aan een
gevoel, idee of onderwerp. Met zo sober mogelijk bedoelt hij dan
te zeggen: “Meer hoeft niet, minder kan niet.”
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HOOGWERF

51. Akbar Almasi
Hout
48.	Ria Noordermeer
Diverse disciplines
Atlas Hotel Holiday
Spijkenisse
Groene Kruisweg 11
3202 ST Spijkenisse
www.rianoordermeer.nl

Ria heeft een passie voor schilderen en vilten. Zij schildert
realistisch waarbij bloemen haar voorkeur hebben. Door in vele
lagen te werken komen de diepe kleuren tot stand. Zij verwerkt
wol en zijde tot zeer fijn vilt, om al die mooie kleuren van verf
en wol tegen elkaar aan te bouwen om zo tot een spannende
creatie te komen.
49. Jan van Noort
Schilderen
Atlas Hotel Holiday
Spijkenisse
Groene Kruisweg 11
3202 ST Spijkenisse
www.janvannoort.nl
“Een schilderij … Een avontuur” beschrijft de wijze waarop Jan
het schilderen beleeft. In een zoektocht met lijnen en vlakken,
laag over laag, dekkend en transparant, worden de beelden
gevormd. De onderwerpen zijn divers. Met een bij voorkeur
expressief kleurenpalet en een losse penseelvoering vertelt hij
zijn verhaal met verf.
50. Netty van Rooijen
Keramiek
Hoogwerfsingel 7
3202 SM Spijkenisse

Nissewaard Ateliers
Geraniumstraat 34
3202 RE Spijkenisse

Akbar bewerkt houten objecten. Hij doet dit al 26 jaar, is
autodidact en werkt vanuit zijn hart. Zijn objecten laten u
verwonderen en verbazen. Zijn werk is zo gedetailleerd dat een
loep soms nodig is. In zijn kunstwerken komen verhalen uit zijn
cultuur tot leven. Hij is een ware kunstenaar met een ‘Houten Ziel’!
52. Corrie Giltay
Glas
Nissewaard Ateliers
Geraniumstraat 34
3202 RE Spijkenisse
www.nissewaardateliers.nl/
ateliers/#!corrie-giltay
Corrie werkt sinds 2002 met vlakglas en beheerst alle
technieken, zoals tiffany, glas-in-lood en brandschilderen. Zij
heeft haar hart verloren aan de vele mogelijkheden van het fusen
en 3D-vormen creëren. Zij is autodidact en haalt haar inspiratie
voornamelijk uit de natuur.
53. Nicoline Lancee
Keramiek
Nissewaard Ateliers
Geraniumstraat 34
3202 RE Spijkenisse
www.nissewaardateliers.nl/
ateliers/#!nicoline-lancee
Keramiste Nicoline Lancee werkt vanuit haar atelier in
Nissewaard Ateliers. Dit jaar is zij weer druk bezig geweest met
een nieuwe collectie waar je duidelijk haar stijl in terug ziet. Ze
laat u verrassen door de invloed van haar ‘Zeeuwse roots’ en
experimenteert met oxides en parelmoer glazuren.

Netty van Rooijen werkt met grove witbakkende chamotte klei, die
ze daarna bewerkt met aquarel- of acrylverf. Mensen observeren
en die proberen te vangen in de klei is een heerlijk gevecht. Ze
hoopt dat de bezoekers zien hoeveel plezier haar dat geeft.
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SCHIEKAMP
54.	Wendy Fierinck
Schilderen
Activeringscentrum
Jan van Scorelstraat 2-6
3202 EG Spijkenisse
Wendy is geboren in Australië en woont nu in Nederland. Ze
is twee jaar geleden begonnen in Hellevoetsluis bij Stichting
Dogma, een dagbesteding vanuit de zorg. Zij volgt er workshops
bij Johan van Konijnenburg. Ze is simpel begonnen met
cartoons en ontwikkelde zich naar oude en nieuwe kunst. Ze
doet ook opdrachten.

BEZOEK DE POP-UPGALLERY IN
WINKELCENTRUM DE KOPSPIJKER
Van 23 maart t/m 6 april organiseert de Kunstroute Nissewaard
weer een pop-upgallery in Winkelcentrum De Kopspijker
(Tegenover Trekpleister). De gallery is geopend op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 12.00 – 16.30 uur.
Er is werk te zien van de deelnemende kunstenaars en u kunt er
kunstenaars aan het werk zien.

EXPOSITIE STADHUIS
Van 6 maart t/m 5 april is het werk van een aantal kunstenaars
dat aan de kunstroute deelneemt te zien in de hal van het
stadhuis van Nissewaard. U kunt de werken bekijken tijdens
de openingsuren van het stadhuis. Adres: Raadhuislaan 106,
Spijkenisse.
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KUNSTENAARS OP
WOONBOULEVARD
Achttien kunstenaars exposeren gedurende de maand april in
achttien winkels op de woonboulevard aan de Lucebertstraat en
de Conradstraat in Spijkenisse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lodge Life 			
Regio Art Rijnmond
Henders & Hazel 		
Lia Schäfer
Beter Bed 			
Renate Leijen
Jysk 			
Olga Passchier
Pronto Wonen		
Els Bleijenberg
Baby-Dump 			Briolet
Delifrance 			
Jaïr Maarsen
Klay 			
Gerrit Huisman
Auping Plaza			
Wanda Klein
Sani-dump 			Renate Leijen Teken- en
Schildergroep
KeukenConcurrent 		
Ria Noordermeer
Roobol Woonwinkels		
Atelier de Kwast
Lampidee 			
Jan van Noort
Blokker 			
Tilly Meijer
Bruynzeel Keukens		
Bram van Baalen
KeukenKampioen 		
Corrie Giltay
Wooning 			
Lenie van Well
ROFRA Home 		
Erik Noordhoek

HORECAGELEGENHEDEN
ONDERWEG EN TEVENS
KUNSTROUTELOCATIE
Atlas Hotel Holiday
Groene Kruisweg 11
3202 ST Spijkenisse
Brasserie van De Es
Hurthstraat 1
3203 LH Spijkenisse
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Aantekeningen:

COLOFON
Uitgave: Stichting Kunstroute
Vormgeving: Robin Stam
Druk: Drukkerij Efficiënta
Oplage: 6000
De organisatie van Kunstroute Nissewaard 2017 wordt financieel
mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Nissewaard.
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DOE MEE MET DE JUBILEUMACTIE
Ga de uitdaging aan. Bezoek 10 locaties tijdens Kunstroute
Nissewaard 2017 en ding mee naar leuke prijzen.
Het moet mogelijk zijn om in twee dagen 10 locaties te bezoeken.
Zo kunt u de spaarkaart hiernaast volplakken met de zegels die
op elke locatie worden uitgereikt.
Onder de deelnemers met een volle spaarkaart verloten we een
aantal leuke prijzen. Hartelijk dank sponsors:
•	een tegoedbon van € 200,-, te besteden bij de
deelnemende kunstenaars
•
een Museumkaart
•
tochten met de Watertaxi Rotterdam
•
twee kaarten voor Viva la France in Theater de Stoep
•
een cadeaupakket van woonwinkel Henders&Hazel
•
een dekbedovertrek van Beter Bed
•
een bbq-schort van Wooning
•
een cadeaupakket van woonwinkel ROFRA-Home
•	een schoonheidsbehandeling van Beautyparadijs Skin
Care Clinic
•	een rug-, schouder- en nekmassage van Beautyparadijs
Skin Care Clinic
•	een pedicurebehandeling van Beautyparadijs Skin Care Clinic
•	Een smulpakket van Banketbakkerij Smeets ter waarde van
50 euro
De volle spaarkaart kan (uiterlijk 19 april) gezonden worden aan
het secretariaat van de Kunstroute.
Adres: Peddelkreek 21, 3206 GH Spijkenisse of per e-mail (scan)
naar secretariaat@kunstroutespijkenisse.nl.
Mocht u deze brochure liever heel houden, dan kunt u een
spaarkaart downloaden van de website kunstroutenissewaard.nl

Naam:
Straatnaam:
Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
E-mail:
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kunstroute nissewaa rd.nl

