
Opening 2 okt. 20 uur en 3/4 okt. 11 / 17 uur

Barendrecht 2009

Barendrechtse  
kunstenaars  

door de
jaren heen!

De Stichting KunstRoute Barendrecht die de Kunstroute orga ni
seert is elk jaar op zoek naar nieuwe initiatieven, nieuwe ontwik
kelingen en dit jaar ook naar een andere aanpak. 
Het evenement van de KunstRoute is inmiddels een begrip in 
Barendrecht en ver daarbuiten. Elk jaar is het een feestje voor de 
kunstenaars en de bezoekers die geïnspireerd worden of op zoek 
zijn naar een mooi en passend kunstwerk voor thuis of in het bedrijf.

Toch kregen wij ook af en toe een “klacht”: het is 
ondoenlijk om alle kunstenaars in één weekend 
te bezoeken. In 2009 organiseren wij nu, in plaats 
van een traditionele route, een KunstRoute- over-
zichtstentoonstelling. 

In de afgelopen 9 edities van de KunstRoute heb-
ben vele Barendrechtse kunstenaars hun werk 
gepresenteerd in hun eigen atelier of in de diverse 
locaties waar wij gebruik van mochten maken.
Het leek ons een bijzonder leuk idee om alle 
kunstenaars van de afgelopen jaren uit te nodigen 
om deel te nemen aan een expositie waar zij hun 
meest recente of wellicht meest bijzondere, of 
mooiste kunstwerk(en) kunnen presenteren.

Dit jaar vindt de KunstRoute Expositie plaats op 
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober aan de 
Noldijk 126 te Barendrecht.

De kunstenaars zijn tijdens de expositie aanwezig 
en u kunt, onder het genot van een hapje en een 
drankje, kennismaken met de kunstenaar van het 
werk dat u aanspreekt. U kunt hem of haar “de 
oren van het hoofd” vragen maar natuurlijk is het 
ook mogelijk om een afspraak te maken om in het 
atelier meer kunstwerken te zien. Het is dan 
prettig om in alle rust een kunstwerk uit te zoeken 
en met de kunstenaar bijvoorbeeld een afspraak 
te maken of u het kunstwerk een weekje “op zicht” 
thuis aan de muur kunt hangen. In deze Kunst-
 Route- Krant hebben we ook een aantal tips opge-
  nomen die u helpen een juiste keuze te maken 
voordat u een kunstwerk gaat kopen.

Een officiële opening van deze bijzondere ten-
toonstelling mag natuurlijk niet ontbreken. Op 
vrijdagavond 2 oktober zal Simon Zuurbier, wet-
houder kunst en cultuur van Barendrecht, deze 
taak op zich nemen. 

Kunst & Wijn hebben zich sinds mensenheugenis 
altijd bij elkaar thuis gevoeld. Vandaar dat wij, in 
samenwerking met vinoloog Frank Bongers, op 
deze avond tevens een wijnproeverij organiseren 
met als thema “De Kunst van het wijn maken”. 

De ruimte is echter beperkt, op deze avond kun-
nen maximaal 100 kunstliefhebbers aanwezig 
zijn. Vandaar dat u zich van tevoren moet aan-
melden om hierbij aanwezig te zijn. Aanmel den 
kan op info@kunstroute.nl .

Uiteraard wordt ook dit jaar op de zaterdag door 
Paul Casteleijn “Eten aan de Dijk” georganiseerd. 
Inmiddels zijn de eerste reserveringen al binnen. 
Haast u want er zijn slechts 100 plaatsen 
beschikbaar!

In 2010 organiseren we weer een traditionele 
KunstRoute. Het wordt dan een jubileumuitvoering 
met als hoofdprogramma de presentaties van 
Barendrechtse kunstenaars aangevuld met 
diverse nieuwe initiatieven. Het is per slot van 
rekening KUNST: inspirerend, vernieuwend en 
altijd verrassend.

Het bestuur en de medewerkers van de Expositie 
KunstRoute Barendrecht 2009 wensen u ook dit 
jaar een inspirerende expositie met vernieuwde 
inzichten en verrassende contacten toe.

André Nijenhuis, voorzitter
Ans van der Bruin, secretaris
Jaap Maan, penningmeester
Marina van Dobben de Bruyn, 
sponsorcoördinatie
Marja Kooijman, medewerkster

Tips
 voor een kunstwerk  

aan de muur
 
Achterwand blijft achtergrond
Kunstwerken kunnen een ondersteunend effect 
geven en de proporties van een wand benadruk
ken. Wanden die qua vorm en verhouding minder 
fraai ogen, kunnen zelfs door kunstwerken wor
den gecorrigeerd. Door rijen of groepjes schil
derijen boven elkaar te hangen lijkt een ruimte 
hoger, terwijl een horizontale belijning muren 
breder maakt en de kamer in zijn geheel groter 
doet lijken. De achterwand van kunstwerken moet 
op de achtergrond blijven. Ideaal is een lichte wand, 
maar ook een gekleurde muur kan een goede om
lijsting zijn. De kleur van de muur mag het beeld 
echter niet overheersen.

A-symmetrisch is spannender
Voorkom dat een te laag opgehangen schilderij, 
bijvoorbeeld boven de bank, slechts ten dele 
zichtbaar is door de hoofden van de personen op 
de bank. In dat geval kan het schilderij beter wat 
hoger of naast de bank worden opgehangen. Er 
zijn meubelopstellingen waarbij een symmetrisch 
opgehangen schilderij goed harmonieert. In het 
algemeen geldt echter dat een schilderij beter niet 
precies in het midden kan worden opgehangen. 
Door een asymmetrische opstelling ontstaat meer 
spanning in de ruimte.

Harmonie geeft rust en ruimte
Harmonie in een interieur ontstaat onder andere 
door een logische ordening van de kunstwerken, 
geplaatst in voor het oog heldere lijnen. Hang 
schilderijen niet op ongelijke hoogten. Kies als 
uitgangspunt voor het ophangen de ooghoogte. 
Die is lager (op zithoogte) in de zithoek, dan in de 
hal en entree waar men loopt of staat. Laat schil
derijen aan de boven of onderzijde met elkaar 
lijnen. Als er veel kleine werkjes zijn, combineer 
die dan met kleine tussenruimten op één muur, 
zodat ze samen een mooi, groot geheel vormen. 

De Stichting KunstRoute Barendrecht is de volgende bedrijven zeer erken
telijk voor hun financiële bijdrage waardoor het mogelijk is geworden de 
Expositie KunstRoute Barendrecht 2009 te organiseren:

Hoofdsponsor 

 C. & H. Euser Transport B.V.    Barendrecht

Sponsor plus Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Barendrecht
Sponsor plus Infiniti Center Rotterdam Barendrecht
Sponsor plus Galerie en Kunstuitleen Barendrecht Barendrecht

Vrienden Albert Heijn Middenbaan Barendrecht
 Alpha Lijstenmakerij Ridderkerk
 Apotheek Carnisselande Barendrecht
 Apotheek de Lindehoeve Barendrecht
 ARPI interieur & projectinrichting B.V. Barendrecht
 Bakkerij Pot B.V. Barendrecht
 Binnenmaas Groep B.V. Barendrecht
 Blaak & Partners Barendrecht
 Bloemenwinkel Barendrecht Barendrecht
 Broekhuis Optiek Barendrecht
 Claudius men’s wear Barendrecht
 Datatrieve Software B.V. Middelburg
 De Weypoort Kaasspecialist Barendrecht
 De Wijnkelder Barendrecht
 Délifrance Barendrecht Barendrecht
 Drukkerij Liebeek B.V. Barendrecht
 Fitnesscentrum Aad van Loon Sport Barendrecht
 Geertrui de Boom Tweewielers Barendrecht
 Groenveld en Van Houdt, Notarissen Barendrecht
 Handelsonderneming A. Versluis B.V. Barendrecht
 Harolds Grafik Rotterdam
 Huijgen Makelaardij B.V. Barendrecht
 Hofrijn Combinatie Rotterdam
 Hoveniersbedrijf Gerritsen Strijen
 InterKa Barendrecht
 Intern Support Computeropleidingen Barendrecht
 Jan van Velzen & Zn  Barendrecht
 Keurslagerij Heunks Barendrecht
 Markant Makelaardij Barendrecht
 Onnink & Zn B.V. Barendrecht
 Paul Casteleijn Hoveniers B.V. Barendrecht
 Restaurant ‘t Wapen van Heinenoord Heinenoord
 Solo Kapsalon Barendrecht
 Taxi Bakker B.V. Barendrecht
 Tuinplanten De Jong Rotterdam
 Van Rietschoten Office Point Barendrecht
 Van Vuuren Advocatuur Poortugaal
 Vijfvinkel Schoenen Barendrecht
 Wereld Wijnen Barendrecht Barendrecht
 Wolders Metaalgieterij B.V. Steenbergen
 Afrikaad Barendrecht
 Florensis Hendrik Ido Ambacht
 Interstand Decor- en Tentoonstellingsbouw Rhoon
 Opilo, bouwt websites Barendrecht

De adresgegevens van deze bedrijven en organisaties vindt u op www.kunstroute.nl

Aansprakelijkheid 
Het is niet toegestaan de website van de KunstRoute Barendrecht te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan 
op een enkele computer. Het direct of indirect kopiëren van de informatie op de website van de KunstRoute Barendrecht voor andere publi-
caties (op internet of via andere media) is niet toegestaan, anders dan na uitdrukkelijke toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden tenzij 
dit anders wordt vermeld. De Copyright van de kunst en teksten van de kunstenaars die in deze uitgave en/of op de website van de Kun-
stRoute Barendrecht worden getoond zijn in het bezit van de kunstenaar. Alle rechten zijn voorbehouden tenzij dit anders wordt vermeld. 
Wij hebben de inhoud van deze uitgave en de website van de KunstRoute Barendrecht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar 
kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie in deze uitgave en/of op de website van de Kun-
stRoute Barendrecht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Als u meer 
informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@kunstroute.nl
De Expositie KunstRoute Barendrecht 2009 is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de bezoeker aan de expositie 
mocht lijden als gevolg van het bezoek aan de Expositie KunstRoute Barendrecht 2009. De bezoeker aan de Expositie KunstRoute Baren-
drecht 2009 dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade veroorzaakt door zijn bezoek aan de Expositie KunstRoute Baren-
drecht 2009. De bezoeker vrijwaart de Expositie KunstRoute Barendrecht 2009 voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan 
de bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de expositie. De bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risi-
co van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Colofon
De Expositie KunstRoute Barendrecht 2009 vindt plaats op  
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober

Openingstijden Expositie KunstRoute Barendrecht 2009:
Officiële opening vrijdag 2 oktober 20.00 uur 
Zaterdag en zondag 11.00 tot 17.00 uur

Adres Expositie: 
Noldijk 126, 2991 VL Barendrecht

Organisatie:
Expositie KunstRoute Barendrecht 2009
Secretariaat: Bark 108, 2991 JG Barendrecht
Telefoon (0180) 61 65 11
KvK Rotterdam 24304149 | BTW NL8089.73.320.B.01

www.kunstroute.nl | info@kunstroute.nl

Ontwerp: Buro voor de Boeg

Druk: Drukkerij Liebeek

Website: Opilo

Decorbouw: Interstand

Meer dan 35 
kunstenaars!
Van zeefdruk 
tot keramiek.

Zie pag. 3

Openingstijden:
Vrijdag 2 oktober, 20.00 uur 

officiële opening
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober

11.00 tot 17.00 uur

Adres:
Noldijk 126, 2991 VL Barendrecht

Meer informatie vindt u op
www.kunstroute.nl



Het maken van wijn is een kunst op zich en de 
combinatie van kunst en wijn is een synergie 
van beide passies. In afstemming op onze visie 
van het creëren van een unieke zintuiglijke er
varing heeft Frank Bongers een uitstekende 
selectie gemaakt met wijnen uit alle wind
streken. 

Op vrijdagavond 2 oktober staan vanaf 20.00 
uur deze wijnen op de proeftafel. De wijnen die u 
op deze avond krijgt gepresenteerd variëren 
van bekende en bekroonde wijnen tot de best 
bewaarde geheimen. U kunt uitsluitend aan 
deze besloten wijnproeverij deelnemen nadat 
u zich heeft aangemeld via info@kunstroute.nl. 
Inschrijven tot uiterlijk vrijdag 25 september.

Vrijdag 2 oktober:  
Kunst Preview & 

Wijn Proeverij

Niet alleen beeldende kunst, maar ook koken 
en tuinen verheffen de geest. 

Het is inmiddels een hoogtepunt van de Kunst
Route geworden: Eten aan de Dijk. Op zaterdag 
3 oktober kunt u aanschuiven voor wel een 
heel bijzonder diner in een ambiance die zijn 
weerga niet kent: de monumentale boerderij 
van Paul Casteleijn Hoveniers. 

Paul en zijn team verzorgen voor u een avond 
vol culinaire en kunstzinnige kwaliteit. Laat 
u in een sfeervolle omgeving verrassen met 
verrukkelijke biologische gerechten, wijnen, 
poëzie, muziek en kunst. 

Het zal wederom een bijzondere avond worden 
waarbij vele Barendrechtse kunstenaars zullen 
aanschuiven. U bent van harte welkom op 
zater dag 3 oktober vanaf 18.00 uur aan de 
Noldijk 126 te Barendrecht. 

Voor deze avond kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 
25 september aanmelden per email (info@ 
paulcasteleijn.nl) of telefonisch (078  677 11 23). 
Ook graag vermelden of u vegetarisch bent.  
De prijs voor deze onvergetelijke avond is 
€ 49,50 p.p.

Zaterdag 3 oktober: 
Eten aan de Dijk

Deelnemende kunstenaars 2009: 
Jan van den Haspel schilderijen
  en fotografie 
Wilma van der Leer kalligrafie 
Joke Klootwijk aquarellen 
Ans van der Bruin schilderijen 
Marina L. van Dobben weefsels
de Bruyn,  en fotografie
Arie Dubbeldam schilderijen 
Myra van de Korput hoeden 
Marjolein Varekamp zeefdrukken 
Marianne Verhoeff- schilderijen
Berkman, en tekeningen 
Gertjan Vermaas fotografie   
Marian M. Verrijp keramiek 
Yda Vijfvinkel pastel en
  gemengde
  techniek
Kees Walstra tekeningen
  en schilderijen 
Netty van Zetten beelden 
Paul Bernhard fotografie en
  poëzie
Leo Odekerken schilderijen 
Sira Tamerius schilderijen 
Lydia Lodder schilderijen 
Maud Buijtenhuijs fotografie 
Corry Bakker objecten 
Jasja van der Waal bloemsierkunst 
Jos Horsman beelden
Marlous Huitink zeefdruk en
  schilderijen 
Cor de Jong gemengde
  techniek 
Netty Potters schilderijen,
  olieverf
Marjolein Speelman zeefdruk en
  schilderijen 
André Nijenhuis fotografie 
Michel Bierhuizen fotografie,
  grafiek en  
  sculptuur 
Toon Breevoort grafiek 
Krister Even- house fotografie 
Wieger Sterkenburg sculpturen 
Ad Timmermans beelden in
  brons en 
  schilderijen 
Gijs van der Waal veel 
Rinkje Wal van Wichem illustraties
  en schilderijen 
Beatrijs van Rheeden keramiek 
Jacomijn van Duin veel 

Voor adressen en meer informatie 
over de kunstenaar(s) bezoekt u 
www.kunstroute.nl


