Overzichtsexpositie 01

ZATERDAG 25 & ZONDAG 26 MEI 2019
OPEN ATELIER ROUTE
BENOORDENHOUT 12.00– 17.00 UUR

25 & 26 MEI 2019
BENOORDENHOUT
DEN HAAG
12.00–17.00 UUR

Kunstenaars, verspreid over maar liefst 26 locaties in het
Benoordenhout en in Park Oosterbeek, gaan met bezoekers
in gesprek, geven toelichting op het door hen getoonde werk
en geven uitleg over hun inspiratiebronnen en de toegepaste
technieken. Veel van het getoonde werk is ook te koop.
Om een indruk te krijgen en om een eigen route vast te stellen
is er van het werk van de 42 deelnemende kunstenaars een
overzichtstentoonstelling ingericht in het wijkgebouw
’t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat 5. Op zaterdag 25 mei
kunt u de overzichtstentoonstelling zien onder het genot van een
hapje, aangeboden door Donato, Le Quartier, Kroon, Jan de Bruyn,
de Viswinkel, Hessing en van der Zalm, zolang de voorraad strekt.
’t Benoordenhuis is open van 12.00 tot 15.00 uur.
De expositielocaties zijn zeer gevarieerd: bij de kunstenaars
thuis of in hun atelier, in ’t Benoordenhuis in het Berlage-Huis
en in het gastvrije ‘buurthuis van de toekomst’ Evita aan de
Van Alkemadelaan 309 A.
Laat u verrassen!

Wijkvereniging www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
’t Benoordenhuis | Bisschopstraat 5 | 2596 xh Den Haag

’t Benoordenhuis | Bisschopstraat 5
Open van 12.00 tot 15.00 uur
Overzichtstentoonstelling
Om een idee te krijgen van wat er allemaal in de wijk te
zien is gedurende de atelierroute op 25 en 26 mei kunt u
een kijkje nemen in ’t Benoordenhuis waar een overzichtsexpositie van de deelnemende kunstenaars is ingericht.
Op zaterdag 25 mei kunt u hapjes proeven aangeboden
door enkele winkels en horeca in Benoordenhout.
www.wvbn.nl

Philip Vencken 02 Mauvestraat 56
Schilderen | Gemengde technieken
Philip Vencken is een architect en kunstschilder. Zijn werk
is een explosie van kleur met een bijzondere vlakverdeling.
philipvencken@live.nl| philipvencken.org/art

Oscar van der Linden 02 Mauvestraat 56
Glasfusion
Oscar van der Linden: Ongebruikelijke combinaties met glas
Ik houd van kunst met een glimlach die een brede groep
mensen aanspreekt. Ik kijk vaak in winkels naar de vorm
van iets, niet naar de functie. Bij het blazen van glas had
ik op een goed moment een lange vorm. Dat kon een
deegroller worden. Op internet vond ik een tekst voor het
recept van het leven…
www.aandenken-herdenken.nl |
www.oscarvanderlinden.nl

Sandrine Langlade 03 Mauvestraat 32

Schilderen
Born and raised in Reunion Island, Sandrine is a French
emerging artist living in the Netherlands. In 2018 she was
awarded the Leonardo Da Vinci international art prize in
Florence and the Tribute to Tiziano prize in Venezia, during
the Biennial of Nations. Her exhibitions are worldwide,
mainly in Europe (Paris, Berlin, Roma, Barcelona…),
the USA (New York, Miami) and South America
(Bogota, Brazilia, Porto Alegre).
langlade.sandrine@gmail.com

Ger Overmars 04 Jan van Nassaustraat 51

Glasfusion
Ger is gefascineerd door de magische lichtwerking van glas.
De eenvoud, helderheid, warmte, uitstraling en schoonheid
van glas prikkelt continu zijn nieuwsgierigheid naar de maakbaarheid ervan. Hij is gestart met glas in lood in 2003, maar
werkt nu vooral met ovengevormd glas. Zijn werk omvat glas
objecten, sierschalen in verschillende groottes, raamdecoraties
en sieraden, al dan niet ingelegd in zilver.
ger.overmars@ja-neth.eu

Pauline Bosman 04 Jan van Nassaustraat 51

Keramiek
Pauline heeft een passie voor keramiek. Ze werkt met
diverse technieken en vormen in aardewerk en porselein.
Raku-gestookt aardewerk is een van haar specialisaties.
Kenmerkend voor Raku zijn de bijzondere kleur- en textuureffecten in het aardewerk, die ontstaan door de inwerking
van weer en wind tijdens het stoken in een open-lucht-oven.
Pauline laat zich vooral inspireren door Japan, het land
waarmee ze een bijzondere band heeft.
pauline.bosman@ja-neth.eu

Hellen Hulleman 05 Jan van Nassaustraat 60
Schilderen
Blij ben ik dat ik in de gelegenheid ben geweest om op
5 continenten te mogen wonen en daardoor in aanraking ben
gekomen met verschillende culturen. Ik ben 3 jaar geleden
begonnen met schilderen bij David Giles’ ‘Freedom School
of Art’ in Fremantle/Australie. Hierbij kreeg ik de kans om een
tijd als ‘artist in residence’ te werken. Mijn werk is intuïtief
en kleurrijk. Ik voel mij als een laatbloeiende spons die nieuwe
stijlen en technieken blijft opzuigen en hoop dat mijn
enthousiasme en plezier in mijn werk doorstraalt.
hellenhulleman@yahoo.co.uk

Marianne Kaars Sijpesteijn 06
Jan van Nassaustraat 65
Gemengde technieken
Marianne en Fieke doen het weer: na Candide wordt nu
het boek Utopia van Thomas More door Marianne gefileerd.
marianne.sijpesteijn@online.nl

Fieke Ypma 06 Jan van Nassaustraat 65

Gemengde technieken
Fieke wijdt zich volledig met een bijna bovenmenselijk
niveau van precisie, aan haar potloodtekeningen.
fieke.ypma@hotmail.com

Truus Dekkers 07 Goetlijfstraat 59

Beeldhouwen
De passie van Truus is beeldhouwen. Ik werk met verschillende materialen zoals steen, hout, klei en metaal en hou ervan
ze te combineren. Steen vind ik het meest uitdagend om mee
te werken. Een belangrijk thema van mij in mijn beelden is het
vrouw-man onderwerp. Verder maak ik ook abstracte beelden.
Er zijn 8 beelden te zien. Heel erg welkom op de Goetlijfstraat
59 tijdens de Kunstroute Benoordenhout! Koffie, thee of fris
staan altijd klaar.
truus@dekkersdevelopment.nl

Carla Ruimschotel 08 Berlage-Huis I Raamweg 36

In mijn beeldende werk combineer ik figuratie met decoratieve
patronen, ornamenten die ook een symbolische betekenis
kunnen hebben. De natuur is voor mij een grote inspiratiebron.
Ik werk met gemengde technieken: aquarel/pastel en acrylverf
in dunne lagen opgezet. Het werk op de foto is een acryl
schilderij, 70 bij 70 cm.
c.ruimschotel@ziggo.nl

Max Boekholt 08 Berlage-Huis I Raamweg 36
Afaq Saleem 05 Jan van Nassaustraat 60

Painting and calligraphy
Fascinated from young age by Japanese and Chinese painting
and calligraphy. I paint subjects of artistic creation that are rich
in theme and varied in form, covering the themes of landscape,
figures, flowers and birds, animals and calligraphy. I try not only
to catch the creative tradition of ‘reconciling the West with
the East’, I also try to achieve a diversified artistic appearance,
with an artistic attitude of ‘blending the ancient and modern in
a professional way.’
www.afaqsaleem.com

Schilderen
Mijn werk als schilder gaat over de VERBEELDING.
Het onzichtbare zichtbaar maken (met minimale middelen).

Maarten Wegerif 08 Berlage-Huis I Raamweg 36

Schilderen
Ik teken en schilder voor mijn plezier vanaf eind jaren ’70. Ik
heb lang privé-lessen gevolgd, vooral vanwege de stimulerende omgeving. Al vrij snel kwam ik in aanraking met de aquarel
en die techniek beviel mij zo goed dat ik mij daarop verder heb
toegelegd. De aquarel leent zich het beste samen voor een
impressionistische, schetsmatige werkwijze met bijzondere
aandacht voor lichteffecten en kleur. Maar soms geef ik bij
een stilleven de voorkeur aan een meer precieze realistische
aanpak.
wegerif.devletter@telfort.nl

Auke Leenstra 08 Berlage-Huis | Raamweg 36

Schilderen
Auke Leenstra realist sinds veertig jaar.

Ietje Préel 09 Oostduinlaan 20

Schilderen
Ietje Préel, opgegroeid in het Benoordenhout, verliet Nederland na haar studie Spaans en leeft nu in Parijs. Moderne
kunst heeft altijd centraal gestaan in haar leven, maar haar
eigen produktie is pas de laatste 15 jaar tot stand gekomen.
Haar werk is sterk beinvloed door haar fascinering voor het
licht enerzijds, en anderzijds door het spel van grafische over
elkaar heen lopende lijnen, te zien bij bladeren, tuinslangen
of mensenmenigten.

Marthe Fuld 10 Oostduinlaan 32

Gemengde technieken
Ook dit jaar weer bij Marthe thuis: spel met kleuren en
transparantie. Schilderijen op glazen schalen en kommen.
En op doek. Daarnaast presenteert Marthe dit keer computerdruksels bij haar gedichten over ‘kaas’. Haar werk is raadselachtig, verrassend, weemoedig, vrolijk. Het heeft kleur.
marthe.fuld@gmail.com | www.marthefuld.nl

Laura Zeldenrust 11 van Montfoortlaan 2

Schilderen, tekenen
Als ik iets teken of schilder, merk ik dat het werk zijn eigen
vorm zoekt. Onvolkomenheden vind ik niet erg. Ik schilder
graag met natuurlijke pigmenten. In het drieluik ‘de weg en
het huis’ heb ik mijn ervaringen in Beiroet verwerkt: de chaos
in het verkeer tegenover de beschutting van het huis. Als je
goed kijkt kun je in het derde deel een portret van ons staatshoofd herkennen. laura.zeldenrust@gmail.com

42 KUNSTENAARS | 26 LOCATIES | 1 OVERZICHTSTENTOONSTELLING

Brigitte Schreuder 12 Van Diepenburchstraat 112
Alleen op zaterdag
Keramiek
Architectuur in klei. Ik maak keramische beelden met als
onderwerp klassieke en romaanse architectuur zoals
torens,tempels, huizen, duiventorens, lege steden.
brigitte.schreuder@kpnmail.nl | www.brigitteschreuder.nl

Katalin Kováts 13 Evita | van Alkemadelaan 309A

Glasfusion
Katalin Kováts maakt allerlei mooie en verrassende objecten
van glas: juwelen, sjaalhouders, tassenhangers, maar ook
kaarshouders, schalen en panelen. Zij speelt met vormen
en kleuren en ontdekt telkens weer nieuwe technieken en
ontwerpen. Kom en deel haar passie.
katalin.kovats@gmail.com

Leno Sillevis 15 Van Neckstraat 89

Beeldhouwen
Daarbij zal ik beelden van dieren exposeren.
www.lenosillevis.com | sillevis@inter.nl.net

Heidi van de Water 16 Esther de Boer-van Rijklaan 11

Glaskunst
In de Glaskunst heb ik mijn passie gevonden. Glas fascineert mij
voornamelijk door haar nuances van transparantie. Bovendien
kan ik mijn herinneringen, gevoelens en emoties kwijt in de
pure zuiverheid van de glaskunst en in de intense kleuren die
ik gebruik. Door de wisselende lichtinval beleef ik steeds weer
nieuwe en verrassende kleurbelevingen.
heidisglaskunst@hotmail.com
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Wijkvereniging www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
’t Benoordenhuis | Bisschopstraat 5 | 2596 xh Den Haag

Albertine Huybrechts 16

Evita | van Alkemadelaan 309A
Eveline Klinkhamer schildert in alle technieken zowel aquarel
als acryl- en olieverf. Haar impressionistische werk behandelt
veelal de natuur en de relatie van natuur tot mens waarbij er
een bepaald gevoel wordt overgedragen.
eveline.klinkhamer@gmail.com

Esther de Boer van Rijklaan 11
Glaskunst
‘Contrasten’ – in materiaal, in helderheid, in kleur –
daarnaar ben ik op zoek.
ahuybrechts@casema.nl

Joost Kreulen 14 Waalsdorperweg 229

Cor Tekelenburg 16 Esther de Boer van Rijklaan 11

GRAFIEK NU, prentkunst
Kijk, koop, huur een prent uit mijn collectie internationale
grafiek. Grafiek is de verzamelnaam voor etsen, steen-,
hout- en zeefdrukken. Het is werk in oplage en goed betaalbaar. Op de leestafel veel info over de collectie. Kom erbij.
Even geen tijd? Bel 0621852710 voor een afspraak. DOEN!
jks@LIVE.NL

Pieter Havik van de Velde 15 Van Neckstraat 89

Beeldhouwen
Pieter heeft na zijn pensionering de Vrije Academie Beeldende
Kunst in Zeist gevolgd en zijn passie gevonden in beeldhouwen. Zijn inspiratie put hij ondermeer uit het besef dat
de mens, net als alle andere levensvormen, een oorspong
heeft, zijn leven doorgeeft en uiteindelijk weer verdwijnt.
Hij werkt met verschillende materialen (hout, steen, brons,
papier-maché) en is daarbij gefascineerd geraakt door de
schoonheid van kantelende vlakken.
www.kantelring.nl | pibeliki@hetnet.nl

Glaskunst
Glasfusing is de techniek waarbij onder hoge verhitting glas
versmolten wordt. Dit jaar heb ik veel gewerkt met prachtige
kleuren glaspoeders.
cortekelenburg@caiway.nl

Ton Kagenaar 16 Esther de Boer-van Rijklaan 11

Glaskunst
Mijn inspiratie bron is glas, dat stevig maar teer overkomt
door zijn doorzichtigheid.
ag.kagenaar@ziggo.nl

Renee Toolens 17 Rychrocklaan 225 1ste verdieping
alleen op zaterdag
Aquarelverf en gouache (een dekkende verf op waterbasis).
Kleuren spelen een belangrijke rol in de landschappen, stillevens,
of stadsgezichten en het meer abstracte werk van Renee Toolens.
Tevens heeft zij een ruime selectie kaarten (A5en A6) en kleine
kaartjes met bloemen of vogels.
renee.toolens@planet.nl | www.reneetoolens.nl

Daphne Jansen 18 Atelier Koetshuis | Clingendael
8A
Schilderen
Daphne Jansen, 1960 (diploma KABK 1991) maakt acrylschilderijen veelal op groot formaat. Zij vindt haar onderwerpen in
de natuur rondom haar atelier in Clingendael. Verwondering
drijft haar om ‘het sublieme van het alledaagse’ in verf te
verbeelden.
www.daphnejansen.nl

Berry Kramer 21 Park Oosterbeek 3
Beeldhouwen
www.berrykramer.nl

Harald Berends 21 Park Oosterbeek 3
Beeldhouwen
www.haraldberends.nl

Hendrikje Claassen 19 Atelier Koetshuis |
Clingendael 10
Gemengde technieken
Nu eerst de lente | Er op volgend de zomer |
De herfst tegemoet…
hendrikje@hendrikje.nl | www.hendrikje.nl

Vrijdagavond Blazers 21 Oosterbeek 3 |

Clingendael 10 Schilderen
….In een weiland in Friesland lag dit veulen uit te rusten….
Geschilderd in olieverf op waterbasis met hier en daar
wat Oostindische inkt kwam het in Atelier Koetshuis
Clingendael opnieuw tot rust!
mvt@dbvt.nl | www.mienekevanteylingen.nl

alleen op zondag Muziek
Op zondag 26 mei maken de Vrijdagavondblazers, voor de
5e keer alweer, hun opwachting tijdens de atelierroute.
Zij spelen wederom op het grasveld voor het atelier van
Frank Durand in Park Oosterbeek. U kunt luisteren naar
delen uit de beroemde opera ‘Porgy & Bess’ van Gershwin
met hits zoals het beroemde ’Summertime’. Onze dirigent
Willem Luijt heeft deze muziek speciaal voor de Vrijdag
Avond Blazers gearrangeerd. Tijdstippen van de optredens
om 14.00, 15.00 en 16.00 uur, het programma duurt ca.
30 minuten. Na afloop heffen we graag het glas met u.
mailto:leontien@skaiworks.nl | www.skaiworks.nl

John Visser 20 Atelier: Clingedael 11

Jacqueline Dellaert 22 de Poorterstraat 8

Mieneke van Teylingen 19 Atelier Koetshuis |

Schilderen
John Visser (1942) studeerde aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten. Steeds op zoek naar nieuwe wegen
is een veelzijdig oeuvre tot stand gekomen dat niet alleen
uit schilderijen bestaat maar ook uit decor ontwerpen voor
de Haagse Komedie en het Nederlands Danstheater.

Frank Durand 21 Park Oosterbeek 3 |
‘de Beeldhouwwerkplaats’
Beeldhouwen
Met dank voor de inspiratie van de natuur, het mooiste
sieraad op aarde! Ik ben trots om met De Beeldhouwwerkplaats in het mooie park Oosterbeek, wederom
mee te mogen doen met de open atelierroute van het
Benoordenhout. www.debeeldhouwwerkplaats.nl

Keramische objecten
Als lid van het ‘HeDenHaags-Keramiek’ collectief maakt
Jacqueline keramische objecten. Haar atelier is in Dakota,
Zuidlarensestraat, Den Haag o.l.v. Yves de Block.
Daarnaast maakt ze bronzen beelden onder begeleiding
van Felicia Felix te Gouda. Mens en natuur zijn inspiratie
voor haar objecten.
jacqueline.dellaert@casema.nl | https://dellaert.exto.nl

Jacquel Wessels 22 de Poorterstraat 8

Schilderen
Ik werk met acrylverf gemengd met verschillende materialen. Basis van een schilderij bestaat vaak uit structuurbehang waar ik een grove schets mee maak van bijv. een
landschap. Paul Klee en ook de kleuren van Vincent van
Gogh inspireren me. Het bezig zijn met verf en materie
boeit mij en ik word altijd blij van de kleurigheid van het
eindresultaat.

Eline Carriere 23 van Zaeckstraat 10

Sieraden
Dit jaar is Eline Carriere, met haar Capi Jewerly, terug waar
het allemaal begonnen is. Sinds Capi de vleugels heeft uitgeslagen en in Amsterdam is neergestreken is het uitgegroeid
tot een goedlopend en populair sieradenmerk. Met een
nieuwe website en een aantal nieuwe collecties is Capi
zelfs in trek bij bekende Nederlanders als Monica Geuze
en Wendy van Dyk. www.capijewelry.com

Rada Yakova 24 Paul Gabrielstraat 101

Schilderen
Through my art I seek to express the conflict of the many
emotions and struggles a modern woman has to face. My art
seeks to project at once the combined experiences of joy, guilt
and desire within women. I focus on the diverging and conflicting emotions that I feel in trying to unfurl my true feminine
identity. radayakova@gmail.com

Nino Kouwenhoven 25 Breitnerlaan 69

Schilderen
Op latere leeftijd is Nino gaan schilderen met acrylverf.
Gebruikte voorbeelden zijn: bloemen, dieren, stillevens en
schilderijen van bekende schilders, zoals ‘Suzanne Fourment’
van Rubens, ‘Girl with strawhat en Litle prinses’ van Amerling,
‘Meisje met brede hoed’ van C.v. Everdingen. ‘Onbevlekte
ontvangenis’ van Bartolomé E. Murillo.’ Alle schilderijen zijn
voor een zacht prijsje te koop.
Nino_corry@casema.nl | You Tube: acrylschilderijen Nino

Marije Teule-Mellema 26 Paul Gabrielstraat 55

Sieraden
In de sieraden die ik in het afgelopen jaar heb gemaakt blijven
de vormen en kleuren van de natuur mij boeien en inspireren.
De ontwerpen zijn gemaakt van stukjes schelp, lapis of andere
half edelstenen. Deze worden ‘ingepakt’ met kleine kraaltjes,
pareltjes, met verschillende rijgtechnieken. Bloemmotieven
waren dit jaar het thema. www.elektromagnetischekracht.nl

Martin Sjardijn 26 Paul Gabriëlstraat 55

Schilderen
Mijn werk is permanent in crisis en in accident. Dat laatste
is hetgeen ik steeds meer toelaat als een gift van de natuur
van het zijn. Ik ben na lange periode van oriëntatie in de
technologische revolutie met virtual reality en robotica bezig
geweest om uiteindelijk door de sensualiteit en het gevoel
met Anne Borsboom weer kunnen terugkeren naar de meer
klassieke en romantische mentaliteit van de schilderkunst.
msjardijn@gmail.com | www.sjardijn.com

De wandel-fietstocht kan gestart worden bij
één van de deelnemers langs de route of vanuit
de overzichtsexpositie in de Bisschopstraat 5.

01

’t Benoordenhuis | Bisschopstraat 5
Overzichtsexpositie

10

Oostduinlaan 32
Marthe Fuld

20

Atelier: Clingedael 11
John Visser

02

Mauvestraat 56
Philip Vencken
Oscar van der Linden

11

van Montfoortlaan 2
Laura Zeldenrust

21

03

Mauvestraat 32
Sandrine Langlade

12

Van Diepenburchstraat 112
Brigitte Schreuder

Park Oosterbeek 3
Frank Durand
Berry Kramer
Harald Berends
Vrijdagavond Blazers

04

Jan van Nassaustraat 51
Ger Overmars
Pauline Bosman

13

Evita | van Alkemadelaan 309A
Katalin Kováts
Eveline Klinkhamer

22

de Poorterstraat 8
Jacqueline Dellaert
Jacquel Wessels

05

Jan van Nassaustraat 60
Hellen Hulleman
Afaq Saleem

14

Waalsdorperweg 229
Joost Kreulen

23

van Zaeckstraat 10
Eline Carriere

15

Van Neckstraat 89
Pieter Havik van de Velde
Leno Sillevis

24

Paul Gabrielstraat 101
Rada Yakova

16

Esther de Boer-van Rijklaan 11
Heidi van de Water
Albertine Huybrechts
Cor Tekelenburg
Ton Kagenaar

25

Breitnerlaan 69
Nino Kouwenhoven

26

Paul Gabrielstraat 55
Marije Teule-Mellema
Martin Sjardijn

06

Jan van Nassaustraat 65
Marianne Kaars Sijpesteijn
Fieke Ypma

07

Goetlijfstraat 59
Truus Dekkers

08

Berlage-Huis I Raamweg 36
Carla Ruimschotel
Max Boekholt
Maarten Wegerif
Auke Leenstra

09

Oostduinlaan 20
Ietje Préel

17

Rychrocklaan 225
Renee Toolens

18

Atelier Koetshuis | Clingendael 8A
Daphne Jansen

19

Atelier Koetshuis | Clingendael 10
Hendrikje Claassen
Mieneke van Teylingen

25 & 26 MEI 2019
BENOORDENHOUT
DEN HAAG
12.00–17.00 UUR

42 KUNSTENAARS | 26 LOCATIES | 1 OVERZICHTSTENTOONSTELLING
WWW.WIJKVERENIGINGBENOORDENHOUT.NL/WWW.WVBN.NL

16

14

15

13

17

12

20 18
19
21
11

10
09

22

23

07

08
24
26

25

01
DANK

02
03
06
05 04

Deze OPEN ATELIER ROUTE is georganiseerd door de Commissie Cultuur van de wijkvereniging Benoordenhout. De leden van deze commissie
zijn Marthe Fuld, Hélène Hammerstein, Ger Overmars, Pauline Bosman en Gieneke
Talsma. Zij danken alle kunstenaars voor het openstellen van hun atelier, Maartje de
Sonnaville voor het ontwerpen van de folder en poster en Frank van der Leer van
Drukkerij Northsea Art Company.

