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Locatie: Aletta Jacobsstraat 56
Een kleine expositie in de tuin van tijdloze mozaïeken, gemaakt door Coba Blokdijk.
Exposant: Boy Blokdijk

Locatie: Betsie Perk

●  Mw Eldik maakt prachtige kleurrijke olieverfschilderijen van allerlei bloemen.
●  Dhr Gerard Kleerekoper print 3D kunstwerken, echt verrassend
●  Marian Jongsma, woont op nr. 27, exposeert voor haar eigen deur en galerij. Ze tekent
mandela's en abstracte vormen.
●  Cees Kuiper, woont op nr. 148, exposeert voor en in zijn woning. Hij maakt
pentekeningen.
●  Mevrouw Meijer, woont op nr. 147, ze wil in de huiskamer exposeren, maakt
3D-schilderijen.

Locatie: Boedijnhof 150

Expositie van schilderijen, oud werk en nieuw, in verschillende stijlen en met verschillende
materialen.
Exposant: Marga van Dijk

Locatie: Breitnerhof 13

Ik ben al bijna 25 jaar verwoed hobby schilder. Gebruikte technieken acrylverf en aquarel. Ik
schilder allerlei onderwerpen, vooral dieren vind ik leuk om te doen, maar ook wel andere
onderwerpen. Momenteel exposeer ik ook een aantal grotere werken in het kerkje van
Schellinkhout.
Exposant: Marja Hartendorp



Locatie: Breitnerhof 193

Belgian Hare Leather. Traditioneel handgemaakte portemonnees en accessoires met een
moderne draai (open atelier)
Exposant: Sim Gyeseghem

Locatie: Ceder 15

Ik maak al zo’n twintig jaar Keramiek. Met de hand opgebouwd en sinds kort ook draaien.
Mijn inspiratie haal ik overal vandaan, mijn werk, boeken, tijdschriften, de natuur en
natuurlijk gewoon mijn fantasie.
Exposant: Jenny de Haas

Locatie: Cole Porterhof 142

Schilderijen; olie op paneel, olie en pastel op doek. www.arieskunst.nl/
Exposant: Arie Reurekas

Locatie: Cypres 36

Manon Dieters wekt het eeuwen verloren gegane artistiek proces van het vervaardigen van
pijpenaarden heiligen beelden opnieuw tot leven. Het hele proces van originelen in was tot
het gepolychromeerde eindproduct zijn te zien. Demonstratie en expositie. Website
(verouderd):www.hadewijchhilligenbacker.nl of google op “pijpaarden”
Exposant: Manon Dieters

Locatie: Diepenbrockhof 33

Mijn schilderwerk is een combinatie van acryl en gemengd techniek op doek of papier. Voor
mij zijn kleuren, vormen en compositie het belangrijkste.
Exposant: Jentien Mulder

Locatie: Glenn Millerhof 29

Schalen, sieraden en glasdruip objecten verkregen door glasfusen met Bullseye speciaal
glas.
Exposanten: Olga en Hans van der Sloot



Locatie: Hanebalk 18

In de jaren 80 ben ik als cursist begonnen met het na-schilderen van ikonen (Byzantijns en
Oost-Europees). Dit gebeurt traditioneel in vele lagen (van donker naar licht !) op gekrijte
planken met zelf gemengde verf op basis van ei-tempera als bindmiddel. Inmiddels durf ik
mijzelf wel een gepassioneerd thuisschilder te noemen en kunt u er 25 komen zien.
(P.S.Indien iemand er een wil kopen (of laten schilderen in opdracht ) dan gaat de volledige
opbrengst daarvan naar de Oekraïne.)
Exposant: Ad Wiewel

Locatie: Han Hoekstrahof 107
k ben oud-docent wiskunde en ik vind het erg leuk om met wiskunde bezig te zijn. Bij het
bestuderen van fractals maak ik veel plaatjes, die op zich al mooi zijn om te zien. Wanneer ik
ga spelen met die plaatjes, ontstaat de kunst. Ik exposeer een aantal afdrukken en op
computerschermen laat ik bewegende beelden zien.
Exposant: Nico Bakker

Locatie: Moerbalk 84 A
Aboriginal kunst, acryl/olieverf op canvas, abstracte kleurrijke prachtige kunst, street art,
voor elk wat wils
Exposant: Yildiz

Locatie: Monethof 66

figuratieve bronzen beelden en van elk beeld is maar één uniek exemplaar
Exposant: Marion Landheer, www.kunstinbrons.nl

Locatie: Plevier 57

Mijn atelier staat achter in mijn tuin, waar ik van glas met verschillende technieken
kunstwerken maak. Ik experimenteer veel en doe en geef cursussen. Glas blijft mij boeien.
Exposant: Miriam Brozius



Locatie: Plevier 99

Beeldjes, keramiek en acryl schilderijen in een voorjaarstuin. Inspiratie door wat er om me
heen en soms in de wereld gebeurt.
Exposant: Frieda de Haas

Locatie: Renoirhof 137

Expositie van verschillende kunstvormen: o.a bodypaint kunst, acryl op doek schilderijen. Op
de dag zelf wordt er ook een bodypaint kunstwerk gemaakt.
Exposant: Yvonne Zonneberg

Locatie: Stichting Philadelphia Zorg - Jacques Bloemhof 15

De woonlocatie van Stichting Philadelphia Zorg, de Jacques Bloemhof opent 15 mei de
deuren voor de dag van de zorg en de kunstroute. Deze dag laten bewoners van ons,
mensen een ( verstandelijke) beperking, hun eigen gemaakte kunst zien.
Tevens is er de mogelijkheid om een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen op ons
zelfgemaakte terras.

Locatie: Wijklab, Aagje dekenplein 24

●  Expositie van grote en kleine beelden, figuratief en abstract van hout en van steen.
Exposant: Tom Verdegaal
●  Urban desert Art- Your North Star InThe Dark Night As You Navigate Your Canoe
www.botoxworld.org
Exposant: Botox


