Vreewijker kunstroute
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In totaal maken er 2,5 miljoen mensen muziek in Nederland.
En nog veel meer mensen maken kunst of zijn creatief.
Wat ontzettend jammer dat we daar normaal gesproken maar zo weinig van zien.
Daarom is het zo fantastisch dat voor de vierde keer de Kunstroute wordt georganiseerd.
In onze wijk wonen bijzondere talenten, die graag laten zien wat ze kunnen.
Niet alleen een mooie kans om te genieten van mooie kunst en muziek, maar zeker ook
om kennis te maken met de buurt.
Ik hoop zo veel mogelijk buurtgenoten tegen te komen.
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Met vriendelijke groeten,
Huib Ribbens
voorzitter wijkcomité Vreewijk
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Rijn- en Schiekade 12 - Josée Vermorken
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Galerie Rijn en Schie

Ik ben beeldhouwer met als specialisatie het geboet
seerde portret.
Een portret boetseren is een vak apart. Ik werk het liefst
direct naar waarneming, dus met het model.
Door de keuzes die je tijdens je werk maakt ontstaat er
een persoonlijke interpretatie. De totale beleving van de
persoon komt dan tot uitdrukking in het portret. Daarom
is het persoonlijke contact zo belangrijk, en bovendien
boeiend!
Uiteindelijk moet voor mij een portret ook een goed beeld
zijn, dat is meer dan alleen gelijkenis.
Naast portret maak ik ook figuratief werk. Mijn vrije werk
komt meestal voort uit studies naar model.

Is het de moeite waard een bezoek te brengen aan Galerie Rijn en Schie?
Ja, en wel vooral als je van kleur en vrolijkheid houdt!
Ik heb mij vooral toegelegd op het schilderen van bloemen en van de natuur.
Ik neem de vrijheid de compositie zo te kiezen en de kleuren te gebruiken, opdat
er een algehele positieve uitstraling van het schilderij uitgaat. Ik werk daarvoor met
een combinatie van acryl- en olieverf op doek. De stijl is realistisch met soms een
abstracte touch.
In de Galerie hangen alleen werken van mijzelf.
Josée Vermorken
Galerie Rijn en Schie
Rijn en Schiekade 12
2311 AJ Leiden
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Maliebaan 14 - Marieke Ruijgrok
Na jaren van lithografie en portretten schilderen in acryl en inkt, nam
de behoefte om 3-dimensionaal te werken toe. Ik wilde de koppen, die
ik eerder tekende, zodanig maken dat je er omheen kunt lopen. In het
begin waren ze ‘beschadigd’, getekend door het leven, maar nu is er
steeds meer humor voor in de plaats gekomen. Het proces begint bij het
maken van een ‘skelet’ van polystyreen, hout, riet, wilgen en ijzerdraad.
Daarna worden de vormen rond gemaakt met behulp van papierpulp
(katoen + cellulose) met lijm. Met behulp van abaca-papier worden de
koppen afgedekt, laag voor laag, waardoor er gladde oppervlakten of
juist ruwere ontstaan. Met verschillende media en pigmenten kunnen er
dan kleuren in worden gezet ter verdieping. Met een verharder kunnen ze
klaargemaakt worden voor buiten. Zie: www.mariekeruijgrok.nl
Marieke Ruijgrok - Maliebaan 14 - 2311 CC Leiden

Groenhovenstraat 25 - Mirèse Mudde

Een portret als blijvende herinnering,
kijk op www.miresemudde.nl
Mirèse Mudde
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Witte Singel 30 - Liesbeth Taminiau
Liesbeth Taminiau-Wouters
1968-1972 opleiding St Joost Academie te Breda
1972-1977 ontwerper aan de TH Eindhoven
bij de afdeling Studium Generale en schilderles
bij Ad Merx in Nijmegen.
Veel ervaring in modeltekenen naar levend model.
Vanaf 2005 portretteren in opdracht in olie op
doek naast het boetseren van koppen in klei om
te worden afgegoten in brons.
In 2017 een maand gewerkt in Zuid Spanje om
lokale bevolking te portretteren via de Stichting
FCDK.
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Witte Singel 73 - Joke Jorritsma
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Schilderen is iets dat je overal en altijd kunt doen,
ook al heb je geen materiaal bij je. Het gaat om het
kijken. Waar je ook bent, wat je ook doet, altijd kan er
iets zijn wat je opvalt of bijzonder vindt. De kleur van
de schaduw, ritme in het landschap, een rare neus van
iemand op de televisie, het kan van alles zijn.... Ik heb
dus vooral geleerd beter te kijken. Maar als ik probeer
weer te geven wat ik zie, valt het vaak behoorlijk tegen.
Gelukkig bent ik geen perfectionist...
Soms kan het zijn dat ik een heel seizoen werk aan
het portret van een kleinkind, soms is iets in een keer
raak, en soms was de opdracht om de sfeer van eenzaamheid van een bekende schilder weer te geven.
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Harry Stroomer heeft op de
Universiteit Leiden gewerkt als
arabist en berberoloog.
Hij heeft onderzoek gedaan naar
Arabische en Berberse spreektalen in Noord-Afrika.
Programma
Op de dagen van de kunstroute
zal hij Arabisch-Berberse verhalen
voorlezen uit de collectie van
de Franse arts Françoise Legey
(gestorven in 1935), volks
verhalen van professionele vertellers uit Marrakech, die hij in het Nederlands heeft
vertaald.
Hij leest zijn verhalen thuis voor, Witte Singel 95, maximaal vier keer per middag,
telkens ongeveer 20 minuten.

Witte Singel 95 - Saskia Masseling
Een samenwerking van inkt, water en penseel maken een tekening.
Tekeningen op papier of op de steen tonen de gradaties van toonwaarden
en bewegingen van penseel.
De weerstand van hout maakt de vorm en textuur in hoogdruk en met een lichte
of zware druk met de baren en lepel bepaal ik hoeveel inkt door het papier wordt
opgenomen.
Saskia Masselink toont inkt-tekeningen, steendrukken en houtsnede’s op papier.
Saskia Masselink
Beeldend Kunstenaar
info@sasmas.nl
sasmas.nl

Witte Singel 95 - Harry Stroomer
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Jan van Goyenkade 2 - Robin Akkerman
Op de Jan van Goyenkade 2 kunt u voor
de Vreewijker Kunstroute schilderijen zien
die door Robin Akkerman gemaakt zijn.
Robin schildert vaak samen met Kees van
Schie, wanneer zij zich toeleggen op het
maken van grote (Leidse) stadsgezichten.
Deze keer kunt u hier zien: “de Visbrug
Nieuwe Rijn”. Maar er hangt ook ander
werk van Robin: bootjes, havengezichten.
Ook op de Haagweg 4 exposeert Robin in
Galerie de Leidse Lente met een stads
gezicht (Rapenburg).
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Vreewijkstraat 3 - Rita Hofland
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Jaklien Wotte (1970) Als kind al, maar eigenlijk ook daarna,
tekende ik altijd graag, op kleine velletjes, voor mijn neefje, nichtjes
of voor kinderen van vrienden. In 2013 kreeg ik wat meer tijd en nam
teken- en schilderles aan Haagweg 4, eerst bij Rudolf Smeets en
daarna bij Hans Bonte voor portretschilderen. Ik heb gemerkt dat je
echt tijd en rust moet hebben om de inspiratie te vinden. Zo zal het
denk ik blijven gaan bij mij, soms enorm actief, dan weer een tijd
niets. Sinds 2016 hebben we een huis in Zuid-Spanje en ik verwacht
in die omgeving en met rust nog veel inspiratie te vinden.

Een seconde heb ik nodig voor een tekening. Ik
maak er wel eens vijftig op een dag. Soms zit er
een tussen die mag blijven.
Als ik teken voel ik me verwant aan de oosterse
meesters van de kalligrafie.
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Vreewijkstraat 4 - Jaklien Wotte

Hugo de Grootstraat 8 - Aislin

Aisling (spreek uit als “esjling”) is Gaelic (Iers) en betekent: droom, visioen. Met songs en tunes
vertelt Aisling over vrolijkheid, vrijheid of verdriet, laat je dromen of schudt je wakker. De groep
brengt prachtige, leuke en bijzondere liederen over de strijd tegen de Engelse overheersing,
onbereikbare geliefden en songs vol heimwee naar het prachtige Eire. Maar ook vrolijke liedjes
en deuntjes worden enthousiast gezongen en gespeeld.

Vreewijkstraat 4 - Niek Bavelaar
Mijn website probeert een zo breed
mogelijk beeld te geven van de stad
Leiden en dan toegespitst op documentatie fotografie, dit is namelijk
ook mijn hobby. Daarnaast ben ik
ook nog de “huisfotograaf” van Stiel
(Stichting Industrieel Erfgoed Leiden)
en één van de fotografen van
de Leidse Hofjesconcerten, de L.B.G
(Leidse Binnenstadsgemeente voor
o.a. het Leids Kerkblad), de Open
Kerk, de Stichting Cantate Domino
de Choral Evensongs:
www.evensongsleiden.nl
en de Stichting Voor Elkaar Leiden:
www.voorelkaarleiden.nl

Aisling is:						
Marianne van Steenbergen - zang, gitaar, percussie
Site: http://aisling.info
Ben van Leeuwen - zang, gitaar			
Contact: music@aisling.info
Karel Das - viool, zang				
06-11266169 (Ben)
Mariette Meisters - fluiten, zang
Mirte Gijsbers stelt haar huis
beschikbaar voor deze muziekgroep.
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Hugo de Grootstraat 16 - Dieuwertje Erades
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Na mijn pensionering ben ik pas echt gaan
tekenen en schilderen, toen had ik er de tijd voor.
De ontdekking van tekenen en schilderen is een
heel proces geweest. Het herkennen van kleuren
en vormen. Het tekenen, waarbij ik de wereld al
tekenend in alle kleuren zwart en grijs ontdekte.
Het schilderen waar kleur en vorm samenvloeien.
De lichtval, die van invloed is op de sfeer van
het schilderij. Het loslaten van het idee dat alles
“goed” moet zijn. Het kunnen lachen om mislukkingen of van een mislukking iets moois kunnen
maken. Het zijn elementen die onderdeel zijn
van mijn leerproces. Zo ben ik voortdurend bezig
mij technieken en zienswijzen eigen te maken,
waardoor ik uiteindelijk een bredere kijk ontwikkel. Niet alleen op mijn maaksels, maar ook op de
werkelijkheid, waaraan ik mijn maaksels ontleen.
Een nooit eindigend en levend leerproces…..
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Hugo de Grootstraat 16 - Klaartje Gimbrère
Na vele jaren schilderen en monoprints drukken ben ik in 2015 driedimensionaal
werk gaan maken. Ik neem les bij Simone van Olst en daarnaast werk ik in mijn eigen
atelier thuis aan mijn beelden in albast en speksteen.
Ik haal mijn inspiratie vaak uit de natuur: beweging en
structuren van weefsels en planten. Meestal werk ik
abstract, maar zo nu en dan maak ik een uitstapje naar
wat meer naturalistisch werk.
Meer informatie over mijn werk vindt u op www.gimage.nl
Klaartje Gimbrère

Hugo de Grootstraat 20 - Koen Kortmulder
Ik schilder nu een jaar of 25, en ben blijkbaar nog jong genoeg om nieuwe wegen
in te slaan. Flora en Italië zijn sinds lang
inspiratiebronnen, maar heden ligt mijn
nadruk meer op de manier van schilderen
zelf. Kom maar eens kijken; dat werkt beter
dan het met woorden uitleggen.
Hugo de Grootstraat 20,
e-mail: k.kortmulder@kpnplanet.nl
Het boek “Reizen in Italië” van mijn hand is
ook à €10 bij mij thuis te koop. Er staat een
schilderij van mij voorop, en vele potloodschetsen erin. Allemaal voor een tientje!
Koenraad Kortmulder
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Gerrit Doustraat 5 - Machteld Boot
Machteld Boot schildert sinds enkele
jaren portretten. Deze editie van
de Vreewijker Kunstroute biedt de
bezoekers de unieke kans om kennis
te maken met haar schilderkunst.
Voor deze gelegenheid is een serie schilderijen samengebracht die zij eerder
vooral voor familie en vrienden heeft
gemaakt. Met haar koele palet en
heldere stijl maakt ze warme karakterportretten die je tegelijk verbazen en
ontroeren.
Zie ook www.machteldboot.nl
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Witte Rozenstraat 21 - Bas Kleijweg

19

Bas Kleijweg (1989) doet al een paar jaar mee aan verschillende dichtwedstrijden en is
al meerdere malen in bundels beland. Voor de Kunstroute heeft hij een aantal
winnende, genomineerde en gewone gedichten aan elkaar geregen, met als rode draad
de jeugdherinneringen die hij heeft aan het opgroeien in de Vreewijk. Bramen plukken
langs de spoorlijn, een bootje bemachtigen en verdwalen als men voor het avondeten
thuis moet zijn: dit zijn de springplanken die hij gebruikt om zijn werk in te leiden.

Witte Rozenstraat 37 - Leonie Lunenburg & Mario de Leest
By LAY - Leonie Lunenburg- Mario de Leest
Wij zijn 2 creatieve ontwerpers.
Onze missie is om afgedankte producten een nieuw leven te geven en
mensen hier (weer) blij mee te maken.
Mario werkt veel met hout en oude voorwerpen die hij overal vindt.
Zo maakt hij bijvoorbeeld kleine motoren van kapotte skateboards in combinatie met oude schroeven en spijkers.
Leonie maakt stoere producten van recyclebare materialen.
Zo geeft zij het leer van een oude bank een nieuw leven als tas of maakt ze
portemonnees van oude festival banners.
Ons werk is te bewonderen tijdens de kunstroute in het tuinhuis van
Witte Rozenstraat 37 (bereikbaar via de poort tussen nrs. 35 & 37)
Instagram: by_lay_
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Witte Rozenstraat 21 - huize Groenhoven
Topaz Groenhoven biedt een warm thuis. Bewoners zijn zo zelfstandig mogelijk,
met de zorg die men nodig heeft.
Een zinvolle dag betekent voor iedereen iets anders. Omdat niemand hetzelfde is,
organiseert Groenhoven veel verschillende activiteiten. Voor ieder wat wils!
Alleen of samen met anderen. De dag vliegt om.
Mevrouw Vink exposeert met haar schilderijen, de actieve handwerkclub toont graag
de zelfgemaakte produkten.
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Witte Rozenstraat 37 - Jaap de Raat
Mijn werk is te zien in het tuinhuis achter Witte Rozenstraat 37 (bereikbaar via de
poort tussen nrs 37 en 35). Ik maak van foto’s digitale collages die ik via oude
en moderne printtechnieken op min of meer ambachtelijke wijze op papier of een
andere ondergrond overbreng. Handgeschept papier gemaakt van katoenafval (Khadi
papier) is een favoriet. Maar ook paneeltjes van hout van de gekapte bomen in de
Kaiserstraat heb ik gebruikt als ondergrond. Het werk dat zo ontstaat heeft een uniek
karakter met imperfecties.
In m’n werk probeer ik te laten zien wat er geweest zou
kunnen zijn naast hetgeen er is. Daardoor ontstaat een
twist, een zekere gelaagdheid, het is zowel vertrouwd en
spannend, realistisch en fantasievol tegelijkertijd.
De collages gaan over het ooit en het ginder van landschappen, natuur, industrieel erfgoed en mensen op
oude familiefoto’s.
Zie voor meer info en werk: www.jaapderaatphoto.com
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Witte Rozenstraat 37 - Frank Zorge

Second Life Art (SLA) maakt verrassende objecten van gebruikte
alledaagse metalen gebruiksvoorwerpen en geeft daarmee naast een
fantasievolle beleving ook een prachtig beeld van onze tijdgeest.
Twee lagen: een object van SLA geeft als eerste indruk een herkenbare vorm: mens, dier, instrument, etc.: de eerste laag.
Deze vorm ‘verbergt’ als het ware de samenstellende onderdelen.
Kort daarna valt ineens op dat die samenstellende voorwerpen
herkenbaar zijn: de tweede laag. Het benoemen ervan is een spel
waar iedereen veel plezier aan beleeft.
Technisch vernuft: de objecten van SLA zijn technisch zo gemaakt dat
niet direct duidelijk is hoe de onderdelen aan elkaar zijn bevestigd
zodat de onderliggende technische structuur de vorm zo min mogelijk
verstoort.
Design: naast ‘gewone’ metalen kunstobjecten maakt SLA een mengeling van verlichting en
kunstobjecten. Met de Leidse Lichtjes brengt SLA (kaars)licht op uw eettafel. En met de serie
Lugdunum Lux krijgt u een mix van metalen en glazen vormen: staande lampen, hanglampen en
muurklevers.
		
Second Life Art ©2018 | www.secondlifeart.nl | info@secondlifeart.nl
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Witte Rozenstraat 45 E Marijke van Cleef & Wil van Leeuwen
Natuur- en Stedenfotografie in kleur
Wat is het leuk om in je woonwijk te exposeren!
Wij hebben een keus gemaakt uit foto’s van
Sauerland, Sarlat, Rocomandour.
Ook foto’s van de Japanse Tuin in Den Haag
en Keukenhof Lisse.

Witte Rozenstraat 45 F - Divertimento Blaaskwintet
Vijf blazers met passie voor muziek:
Fluit: Hilde van der Linden, hobo: Jan de
Laat, klarinet: John Macfarlane, fagot:
Koos van Tubergen, hoorn: Els Visser-Stark
Wij treden op bij diverse gelegenheden
zoals: open tuinendag Vreewijk 2016,
muzikale kerstwandeling Noordwijk,
Eucharistieviering LUMC, Honours
Academy Concert Universiteit Leiden,
openluchtconcert Waterlelie Leidse Hout.
Op de Kunstroute Vreewijk start vanaf 13.00 uur elke 20 min een optreden van een
kwartier, we pauzeren van 14.20-15.00 en 16.00-16.20 uur.
Ons repertoire bestrijkt werken uit barok, klassieke tijd, romantiek en 20ste-eeuw,
zowel originele kwintetten als bewerkingen voor deze bezetting. Het publiek mag uit
de repertoirelijst kiezen welke delen we gaan spelen.

^ Oberkirchen (Wil van Leeuwen)

Sarlat (Marijke van Cleef) >
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Witte Rozenstraat 45 F - John Macfarlane
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Jan van Goyenkade 43 - Fridtjof Gorter
Het kunstenaarschap is voor Fridtjof Gorter
een uit de hand gelopen hobby: ‘om te kunnen
weerspiegelen wat ik zie – toch ook met iets van
de gelaagdheid van de werkelijkheid. En met
een herkenbaar penseelgebruik, met losheid van
toets.’

John Macfarlane is een gepensioneerde arts en
actieve musicus. Hij speelt klarinet in een blaaskwintet dat optreedt in Witte Rozenstraat 45 F.
Daarnaast zullen enkele van zijn houten beelden
worden getoond. Hij is finalist geweest in een
fotowedstrijd en autodidact m.b.t. houtwerking.
Tot nu toe heeft hij voornamelijk gebruik gemaakt
van afval hout uit de tuin of de bouw.

Naar het leven dus, naturalistisch en direct?
‘Ja, maar eigenlijk ook in hoge mate intuïtief,
ik kan het niet intellectualiseren.’
Een visie die hij vervolgens praktisch gestalte
geeft. In olieverf, acryl, inkt, krijt, aquarel en ets
- waarvan nu een selectie van door de jaren heen
hangt in de ambiance van een kleine huiskamertentoonstelling: portret- en modelstudies,
landschappen, een enkel dier, stadsgezichten.
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Witte Rozenstraat 45 J - Pol de Jong
Pol de Jong
Etsen en tekeningen, een bloemlezing.
Vanaf de vroege zeventiger jaren tot rond de eeuwwisseling werkte Pol de Jong in zijn grafische werkplaats ‘de Bange Duivel’ en vervaardigde hij grafiek
met alledaagse onderwerpen als portret, mensen in
hun werkomgeving, interieurs en straatscenes.
Zijn belangstelling voor poëzie en geschiedenis van de
20ste eeuw is hierbij onmiskenbaar.
Ook werden een aantal bijzondere mappen en boeken
gedrukt en uitgegeven met originele grafiek.
Verspreid over de ruimtes van zijn huidige woning (Witte
Rozenstraat 45-J Is een bloemlezing van zijn werk te
bekijken tijdens de kunstroute 2018 .
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Joke Maas stelt haar huis
beschikbaar voor deze expositie.

Rijn- en Schiekade 128 - Hilde Jansen
Het thema van mijn recente werk is HORIZON.
Ik heb me laten inspireren door de elementen in het dagelijks
bestaan en geef deze vorm in kleurrijke fantasielandschappen.
Een herinnering aan de sfeer van het moment.
Experimenteren met kleur en vorm heeft mijn voorkeur en voelt
als een blijvende uitdaging. Lucht, licht, oceanen, bergen en
dalen verschijnen in mijn huidige werk aan de horizon. Ik probeer
dit samen tot een kleurrijk palet te voegen, geschilderd in acryl.
Hilde Jansen( 1943) heeft in de loop van de jaren schilderlessen
gevolgd bij de Kunstacademie Leiden/Haarlem en Ars Aemula
te Leiden.
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Rijn- en Schiekade 128 - Rard Lustig
Rard Lustig, geboren en getogen in Leiden, schildert
vooral met olieverf. Tevens werkt hij met verschillende materialen zoals aquarel, Oost-Indische inkt,
maar ook maakt hij beelden van klei en brons.
Inspiratiebronnen in zijn schilderwerk zijn elementen
uit de natuur, vogels, schelpen en bloemen
Alles gemaakt met veel fantasie. Hij volgde tekenen schilderlessen en botanisch tekenen.
Zijn werk is te zien in de gang van huize Vaartzigt.
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Rijn- en Schiekade 121 - Wim Tegelaar
Willem Tegelaar begon zijn opleiding bij Ars Aemula Naturae in Leiden en de Konink
lijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
Bretagne
Zijn werk kenmerkt zich door composities van uitgebalanceerde vormen en kleuren.
Veelal bezitten de olieverfschilderijen en aquarellen sprookjesachtige benaderingen die voortkomen uit inspiratie die de kunstenaar in Bretagne (Frankrijk) heeft
opgedaan. Via voorstudies zet Tegelaar deze “inspiratie” in de meeste gevallen om
in olieverf. Het werken met olieverf en aquarel is in al zijn facetten heel fascinerend
en boeiend. Op het palet der technieken is de keuze hieruit mede bepalend voor een
interessant en boeiend geheel.
Contact
Atelier bezoek op afspraak,
Rijn en Schiekade 121, 2311 AT Leiden.
T. 071-5143513
E. info@artwimtegelaar.nl
W. www.onlinekunstenaars.nl en
www.kunstrouteleiden.nl/pop-up.
Willem Tegelaar is werkend lid van de VKK
(Voorschotense Kunstkring).

8 april, de vierde kunstroute alweer. Hoe is dit zo gekomen?
In 1998 woonden er o.a. twee zeer creatieve mensen in de Hugo de Grootstraat.
Op een zondag werd de hele Hugo de Grootstraat uitgenodigd om het werk van deze
twee kunstenaars te komen bekijken, de deur stond open. Ik weet het nog goed,
houtsnijwerk en aquarellen. Dat werd een hele leuke zondagmiddag.
En deze gebeurtenis is bij mij blijven hangen.
Het nam in mijn verbeelding steeds grotere vormen aan. Uiteindelijk kwam ik op
het idee, dat dit ook op grotere schaal te organiseren moest zijn.
Mensen die spontaan hun deur openen om anderen te laten zien wat ze maken.
Denkend aan mijn directe omgeving, kwam ik al gauw uit op 7 schilders, tekenaars,
beeldhouwers, pottenbakkers enz. Een stukje in het Vreewijkertje van december 2010
was gauw geschreven. Mijn verwachtingen waren niet hoog gespannen. Maar tot mijn
verbazing reageerden zomaar 6 mensen positief op dit idee. En toen werd het menens,
dus lobbyen, subsidie aanvragen, wat allemaal lukte. Het werd werkelijkheid in april
2011. Deze eerste kunstroute met schitterend weer werd een overweldigend succes.
Er werd zelfs voorgesteld dit jaarlijks te organiseren. Wij dachten dat het wel een
regelmatige gebeurtenis moest zijn, maar niet jaarlijks. En zo werd het eens per twee
jaar. De volgende Kunstroute was in 2013, daarna in 2015. Er kwam muziek bij, en ook
dat was genieten. Nu dus de vierde kunstroute in 2018. Tot op heden hebben we alle
keren geweldig weer gehad. Daaraan dankten we mede het succes. Ook aan het feit
dat alle kunstenaars die meedoen een buitengewoon goed niveau hebben. Wij hopen
ook voor deze keer op een geslaagd evenement en op mooi weer.
Namens de werkgroep Vreewijker Kunstroute wens ik jullie een mooie en gezellige dag toe,
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De Vreewijker Kunstroute
Op verschillende locaties is het werk van kunstenaars te zien.
De deuren staan open: Kom en kijk!
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