7 TOLTIEN, TOL 10

7

Schoonheid zit in kleine dingen: Kaas op mooi brood, een
doorgesneden paprika, sappige aardbeien, het vermoeide
gezicht van een dokter of een veertje in de wind. Om die
schoonheid vast te houden schildert Maaike Vermeulen.

13 ZILVERMUSEUM, KAZERNEPLEIN

13

8 BASTA, VOORHAVEN 1

8

Geertrui Visser maakt ruimtelijke vormen die zo klein zijn
dat ze in of aan de hand passen en werkstukken die zo groot
zijn dat ze zich niet in iedere huiskamer thuis zullen voelen.
Geertrui werkt in steen maar ook met plaatmateriaal zoals
zilver en triplex.

14 PASSÌ GALERIE, JAN KORTLANDSTRAAT 2

14
9 HAVEN 52

9

Dorien Kervezee werd opgeleid op de dagopleiding aan
de vrije academie in Den Haag in schilderen, tekenen en
beeldhouwen. In olie en aquarelverf schildert zij portretten,
dieren en stillevens. In Nieuwpoort volgde zij een aantal
jaren een keramiek cursus. Dorien is 25 jaar lid van de
Streek en heeft daar een mooi atelier waar ze graag werkt.

10 PAND 96, KOESTRAAT 96

Pand 96 toont levensgrote vrouw figuren en hun
huisdieren van Lon Buttstedt. Zij zijn bekleed met de door
haar opgebouwde verzameling vintage textiel. De zachte
materialen vormen een tegenstelling met de strijdbare,
sterke vrouwen waarop ze geïnspireerd zijn.

11 PLAATS VOOR KUNST, KOESTRAAT 118-120

11

12 ALBRECHT BEIJLINGGRACHT 32

12

Jef Huibers werd opgeleid aan de kunstacademies van
Rotterdam en Tilburg. Hij is werkzaam geweest aan de
vakschool Schoonhoven en de lerarenopleiding in
Rotterdam. Jef exposeert zijn schilderijen en door hem
ontworpen groot zilver.
Lia van Rossum kreeg haar opleiding aan de koninklijke
academie van Den Haag. Zij was als docent tekenen en
kunstgeschiedenis verbonden aan het Schoonhovens
college. Lia toont haar beelden in steen en brons.

De design sieraden van Goudsmederij Goedbloed zijn gebouwd
op creativiteit en duurzaamheid. De creativiteit ziet u terug in de
unieke en herkenbare vormgeving van onze collectie geïnspireerd
door de natuur. Wij geloven dat echte duurzaamheid begint met
het kiezen van de juiste basismaterialen en kiezen ervoor, waar
mogelijk, zo groen mogelijk te werken. Neem gerust een kijkje in
onze winkel/atelier. Team Goedbloed - Inge Goedbloed & Conrad
Tronchet.

Openingstijden
vrijdag 9 septem
be
13.00 - 17.00 uur r

zaterdag 10 septem
be
11.00 - 17.00 uur r

16 PROVENCE, HAVEN 63

16
Lon Buttstedt recyclet in haar schilderijen, beelden en
textielobjecten verzamelde materialen en afbeeldingen.
Door de dingen in een nieuwe samenhang te tonen geeft
Lon ze een betekenis waarin verwondering - over de ons
omringende wereld, natuur en cultuur - een belangrijke
typering is.
Gert Strengholt onderzoekt in zijn schilderijen en
tekeningen relaties tussen mensen onderling en tussen
hun stedelijke en natuurlijke omgeving. In zijn figuratieve
tekeningen hanteert Gert een lichte toets met een
verhalend element.
Hester Zagt laat zich met haar delicate sieraden inspireren
door de Nederlandse klederdrachten in al zijn verschijningsvormen, zoals sieraden, kant, stoffen ect. Ze werkt graag
met porselein, zilver, goud parels en bloedkoraal. Hester
was in 2020 winnaar ‘finest online woman’s jewellery store’.

Paul de Vries is gespecialiseerd in hedendaagse zilverkunst en
“Crafted Art”. Tijdens Rondje Kunst is er werk te zien van diverse
nationale en internationale zilver-kunstenaars, o.a. Jan Matthesius,
Pauline Barendse en Paul de Vries. Daarnaast is er ook werk van
Trees Suringh (collages) en Hanneke Suringh (schilderijen) te zien.

15 GOUDSMEDERIJ GOEDBLOED, DOELENPLEIN 1

15
10

Anneke Swanink gaat geïnspireerd door de natuur en de
seizoenen heerlijk aan de slag! Zij werk het liefst met paletmes
en houdt van grove bewegingen. Felle kleuren, glanzend
afgewerkt, zijn haar handtekening. Ook haar wandsculpturen
van isolatiemateriaal ontstaan met een knipoog naar de natuur.
Suzanne Dijkstra Schilderkunst, creativiteit en wijsheid zijn
passies waarvan Suzanne gaat stralen. Vandaar haar motto: “in
ieders diepte ligt een wereld van verbeelding, zacht en kleurrijk”.
Hier kunt u tevens de expositie ’Strings attached’ van Maja
Houtman en Karin Kortenhorst bezoeken.

17 HOGE VIERSCHAAR, HAVEN 41

17

zondag 11 septem
be
13.00 - 17.00 uur r

Voor Zwanette Seppen zijn bloemen een inspiratiebron.
Dat zie je in haar schilderijen en schilderijen op figuratieve
en kleurrijke wijze terug. Zij zal naast een collectie sieraden
schilderijen exposeren.

Overzicht en informatie van alle deelnemers.
Margreet Klaverdijk maakt ruimtelijk werk. Met name grote,
relatief lichte, beelden gemaakt van EPS schuim en kunsthars.
De soms 2,5meter hoge handgemaakte originelen worden via
digitale technieken verschaald, gegoten en met de hand
nabewerkt.
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Tot ziens bij het 4e Rondje Kunst
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3e rondje kunst • 20 kunstenaars
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Routekaart verkrijgbaar bij alle deelnemers
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1 ATELIER CORRY KOOY, LOPIKERSTRAAT 57

1

Corry Kooy schildert ‘het leven’ op een impressionistische
manier in pastel, olieverf en aquarel. Corry tekent en schildert
graag op locatie zodat spontaniteit in haar werk ontstaat.
U kunt ook bij haar terecht voor portretten in opdracht.
Marianne Moor is goudsmid en haalt de inspiratie voor
haar sieraden uit de natuur, zoals haar serie over koraal
en zeedieren.

H

2 LIDA VAN DER VLIST, NES 22

2

12

In de expositieruimte Nes 22 is een tentoonstelling te zien van
kleurrijke vormen gemaakt van oude materialen op papier.
Het zijn werken in een combinatie van boektextiel en oude
verpakkingen. Ook is er werk te zien uit de serie “Familiar
Faces”: houten objecten gerelateerd aan mens en dier.

G

3 GALERIE MEESTERS VAN DE ZILVERSTAD
VEERPOORT, WAL 3

3

14

Bij Galerie Meesters van de Zilverstad in de Veerpoort kunt
u kunstschilder Titus Meeuws bezig zien aan een schilderij.
Meeuws staat bekend om zijn sfeervolle stadsgezichten met
speciale lichtinval. Hij kwam in Schoonhoven wonen vanwege
het schilderachtige karakter van het stadje. Ook kunt u er
sieraden van verschillende in Schoonhoven opgeleide
goudsmeden bewonderen.

zilvermuseum

11
10

4 GALERIE Q, KIRSTEN QUAEDACKERS,
VEERSTRAAT 1C

4
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Voor Rob Glastra is fotografie geen werk maar een passie.
Bij hem ligt de hoofdzaak van zijn werkzaamheden bij
industriële fotografie en het fotograferen van kunstobjecten.
Recent legt Rob in opdracht de bouw van de hoogste
wolkenkrabber in Rotterdam vast.
Stephan Tellier zijn passie voor fotografie in combinatie met
de sport, de prestatie van de sportman of vrouw en de unieke
momenten in de sport maken zijn foto’s tot kunst.
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In schakeringen van sepia legt Esther Nienhuis herinneringen
vast in inkt. Een persoonlijke foto vertaalt zij met subtiele
streken naar een intiem kunstwerkje. Uw eigen herinnering
laten schilderen? Dat kan. Nienhuis schildert ook op groot
formaat in olieverf op doek.

6 FOTOSTUDIO ROB GLASTRA,
LANGE WEISTRAAT 3
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Bram Herens toont de serie aquarellen “Sunset Schoonhoven”. Een landschap als ontroering naar een schoonheid
in verf vertalen, de wisselende stemmingen van de natuur
en de gemoedstoestand van de schilder, het licht en de ziel
als onderwerp en drager van de aquarellen.

K

13

I

5 LOIC, TOL 12
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Stadhuis
Heksencirkel
Huis van de Ezelin
Grote of Bartholomeüskerk
Stadskorenpakhuis
Gereformeerd Weeshuis
Oude Stadsmuur
Ingang Springerpark
De Waag
De kazerne (Zilvermuseum)
RK Bartholomeuskerk
Oudkatholieke Bartholomeuskerk
Joodse Begraafplaats
Het Bastion
Beer met Monnik
Algemene begraafplaats
Veerpoort
Bartholomeustoren
Het Gouden Hooft/De Gouden
Olifant/De Visafslag
Joodse Synagoge/Edelambachthuys
De Molen tegenover Belvédère
De Watertoren
De Spaanse kazerne
Herberg de vergulde Swaen
en de Witte Swaen
Trapgevel La Folie
Tabakpakhuis
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ALJE BOSMA,
VERHALENVERTELLER

Tijdens een Rondje
Kunst ontmoet u
Alje onderweg!

Plattegrond van Schoinhouen 1828

Bron: De ruimtelijke ontwikeling van de stad Schoonhoven - Onno J. Trim

Meer info: info@rondjekunstschoonhoven.nl

