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De route (16 km) kan het 
beste worden afgelegd op 
de fiets.
Lukt dat niet? Maak dan 
gebruik van onze acht-
persoonsbusjes. Deze 
rijden twee keer per uur 
langs alle locaties. Je 
kunt daar naar believen 
in- en uitstappen.

Vertrek busjes:
Prins Hendrikstraat ter 
hoogte van de Lidl.
Beide dagen van 10.00 
tot 16.30 uur op de hele 
en halve uren.

Adressen fietsverhuur:

Peter van Leeuwen tweewielers
Prins Hendrikstraat 205
3151AH Hoek van Holland
tel: 0174 387895
email: info@vanleeuwenfietsen.nl 
Zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

Klein Tweewielers
Prins Hendrikstraat 241
3151 AJ  Hoek van Holland
tel: 0174 382318
e-mail:   hvh@kleijntweewielers.nl
Zaterdag: 08.00 – 16.00 uur.

Op de fiets
Wierstraat 71
3151 VM Hoek van Holland
tel: 06 55780742 / 06 30553833  
e-mail: info@opdefiets.club
Zaterdag en zondag: 09.00 – 18.00 uur

Colofon
Uitgegeven in eigen beheer door stichting 
KUnSTPLAATS Hoek van Holland 

Coördinatie: Christel Groels
Organisatie: Marjan Moerman
Tekstredactie: Ed van Berkel
Vormgeving: Feline Verbrugge
Druk: Upscore indrukmakers Poeldijk

www.stichtingkunstplaats.nl



01De Zeetoren
Helmweg 7
3151 HE Hoek van Holland
www.zeetoren.info
+11,07 NAP

Als in een romantische 
zoektocht naar verstilling, 
bewaart Vanessa Obinu 
haar verzameling schatten 
uit zee onder stolpen, in 
doosjes, kistjes en kastjes. 
Een curiositeitenkabinet 
van nautische schatten en 
wonderlijke zeewezens.

Coco werkt vanuit een 
historisch perspectief. 
Voor het thema ‘Onder de 
zeespiegel’ richtte ze zich op 
de Griekse, Ierse en Noorse 
mythologie. Het liefdes-
avontuur van de Griekse 
godin Hekate met de god 
van de zee Poseidon. The 
Ninth Wave (De negende 
golf) is een grens tussen de 
werkelijke wereld en een 
andere mythische wereld. 
De Noorse zeegod Njordr 
stond bekend als Fridleif (de 
vredelievende).

Tineke is een live-kunst-
schilder van beweging, 
zoals de tangodans bij 
tangosalons, de flamenco-
dans bij flamencofestivals 
en portretten en mensen bij 
evenementen. Ook schildert 
zij live landschappen in be-
weging, zoals de Noordzee 
bij Hoek van Holland (foto). 
Verder geeft zij workshops 
als ‘Schilderen op flamenco-
muziek en –dans’, ‘Collages 
maken’ en bedenkt zij artis-
tieke workshops voor allerlei 
bijzondere doelgroepen. 
Bijvoorbeeld voor blinden en 
slechtzienden.

Mona creëert graag vanuit 
haar gevoel. Dit jaar begon 
zij met collages, met ge-
mengde technieken. Tijdens 
het proces leerde zij vooral 
de perfectie los te laten, 
alsmede het beeld dat in 
haar hoofd zat. Door vele 
lagen over elkaar te leggen 
verdwijnen meestal de 
mooie plaatjes die ze in het 
begin opplakte. Deze haalt 
ze uit boeken (historisch, 
kunst, natuur), tijdschriften 
en reisgidsen. Als materiaal 
gebruikt ze o.a.: gesso, verf, 
aquarelwaskrijt, transparant 
papier, stempels, letters, 
schilderdoek, tape en 
stickers. 

Vanessa Obinu
Beeldende kunst
vanessaobinu@hotmail.com

CoCo Benschop
Unique Handmade Art 
(meer dan zomaar sculptuur of sieraad)
cocobenschop@gmail.com

Tineke Noordzij
Live-kunstschilderen
cfnoordzij@gmail.com
www.tinekenoordzij.com

Mona van Almenkerk
Beeldende kunst 
info@monartiste.nl
www.monartiste.nl
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Snackbar ‘De Pier’ De Jutter Eten&Drinken

Anker

Verkeerscentrale (Semafoor)

Noorderhoofd (de Pier)
3151 HG Hoek van Holland
+4,94 NAP

Koningin Emmaboulevard 4
3151 HG Hoek van Holland
+6,68 NAP

Koningin Emmaboulevard 4
3151 HG Hoek van Holland
+5,34 NAP

Koningin Emmaboulevard 9
3151 HG Hoek van Holland
+7,10 NAP

Kunstinstallatie WAVES
Golven bewegen precies 
langs de waterlijn, soms 
boven en soms onder de 
zeespiegel. Woest, kalmpjes 
en soms vrolijk dansend. 
Helma Vlemmings wil dat 
uitbeelden zonder de zee. 
Ze vond een parallel met 
vlaggen. Die wapperen ook 
woest, kalmpjes en soms 
vrolijk dansend. Lukt het 
haar om de vlaggen te laten 
golven zoals de echte golven 
bij de zeespiegel?

Annelies wandelt graag 
over het strand en langs 
de Waterweg. Daarbij altijd 
speurend naar strandvond-
sten. Er spoelt meer en meer 
plastic aan. Ze nam het mee 
en bedacht iets om aandacht 
te vragen voor het probleem 
dat al dat plastic oplevert.

In 2007 stelde havenbedrijf 
Rotterdam geld ter 
beschikking voor een 
maritiem kunstwerk in Hoek 
van Holland. De deelge-
meente riep de hulp van 
de Hoekse bevolking in. De 
bewoners konden hun stem 
uitbrengen op de ingezon-
den kunstwerken.

Het ontwerp Anker in het 
gras van Reinier Lagendijk 
kreeg de meeste stemmen. 
Het kunstwerk bestaat 
uit een verhoging van het 
grasland in de vorm van een 
anker met twee metalen 
schakels en is 30 x 30 
meter groot. Lagendijk: ‘Het 
anker staat symbool voor de 
scheepvaart en vormt een 
natuurlijke tatoeage in het 
landschap, waarop vanaf de 
wal naar het water gekeken 
kan worden.’ 

Joyce noemt zichzelf een 
fotograaf van het natuurlijke 
licht. Dat vindt ze vooral aan 
zee. Daar legt ze ook graag 
de herinneringen vast van 
haar modellen.

Helma Vlemmings
Autonoom kunstenaar
vlemmings@straz.nl
www.straz.nl

Annelies Visser
Beeldende kunst
@shabutje (instagram)

Reinier Lagendijk
Beeldende kunst
www.reinierlagendijk.nl

Joyce Huis
Fotografie
joycehuisfotografie@gmail.com
www.joycehuisfotografie.com



06 07Keukenbunker (Vinetaduin) Kookstudio Aan Zee
Strandweg 21
3151 HV Hoek van Holland
www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/vinetaduin
+5,68 NAP

Stationsweg 109
3151 HR Hoek van Holland
www.kookstudio-aan-zee.nl
+7,28 NAP

Het liefst legt Jacqueline de 
schoonheid van de natuur in 
onze omgeving vast. Zoals 
de zonsondergang vanaf 
ons prachtige strand. En de 
bosanemoontjes in de Hoek-
se bosje en de klaprozen 
langs de dijk bij de vuurtoren 
(macrofotografie).

Het niveau dat ze nu heeft, 
bereikte ze door een korte 
opleiding bij de Fotoacade-
mie in Amsterdam, gevolgd 
door diverse, wat meer 
specifieke, cursussen en 
workshops. 

Anne beschouwt haar 
creativiteit als een 
cadeautje, het zit in haar 
genen.
Toch ging ze pas in 2000 
aan de slag. Sindsdien 
beleeft ze de wereld 
intenser en kijkt ze anders 
naar haar omgeving. Als 
ze schildert of werkt 
aan haar zelf ontworpen 
schelpenspiegels, dan 
komt ze helemaal tot rust. 
Het heeft iets spiritueels. 
Met haar kunst wil ze iets 
tastbaars achterlaten voor 
anderen. Iets waar ze 
mensen blij mee maakt. Dat 
vindt Anne het mooist van 
creëren.

Niki: ‘Alles wat bestaat is 
onder invloed van 
elementaire krachten aan 
veranderingen onderhevig. Ik 
tracht de esthetische waarde 
van versleten voorwerpen te 
onderkennen en verder uit te 
beelden door de voorwerpen 
te conserveren en er een 
nieuwe betekenis aan 
toe te kennen. Hierbij zijn 
civilisatieresten, vondsten 
van strand en straat, het 
uitgangspunt voor het thema 
‘Onder de zeespiegel’.

Jacqueline de Groot-Koppenol
Fotografie
jkoppeno1960@hotmail.com

Anne Bakker
Beeldende kunst
kookstudioaanzee@hetnet.nl

Niki Fröhling
Beeldende kunst
niki_art@hotmail.com



09Kustverlichtingsmuseum
Willem van Houtenstraat 102
3151 AC Hoek van Holland
www.kunstverlichtingsmuseumhoekvanholland.nl
+5,49 NAP

Voor Gemma betekent 
schilderen op reis gaan in 
een avontuurlijke wereld 
van vormen kleuren en 
structuren. Zoals de naam 
van haar site, ‘Kleurrijkwerk’ 
benadrukt, is kleur daarbij 
erg belangrijk.

Het uitgangspunt voor haar 
schilderijen in acrylverf is 
fotomateriaal, maar al schil-
derend slaat haar fantasie 
een vrijere weg in.

Tijdens het schilderen 
creëert Els eigen 
mogelijkheden. Een 
wereld van onbegrensde 
potentie. In dit proces vallen 
verschillende componenten 
samen: intuïtie, ervaring en 
materiaal. Als ze reist doet 
zij veel inspiratie op. Het 
lijkt of haar zintuigen meer 
open staan voor indrukken 
en kleuren. Ze streeft in 
haar werk noch naar een 
exacte weergave, noch 
naar een abstracte. Maar ze 
probeert de onderwerpen, 
voornamelijk landschappen 
en stillevens, in sfeer te 
vangen. ‘Alles in de ziel te 
raken’, aldus Els.

Gemma Delfgaauw
Schilderwerk
sandgem@hetnet.nl
www.kleurrijkwerk.nl

Els van Teeffelen
Schilderwerk
els.t@hetnet.nl

08KNRM-reddingsstation HvH
Stationsweg 25
3151 HR Hoek van Holland
+6,37 NAP

Marina exposeert twee 
doeken, waaronder dat 
van bijgaande afbeelding. 
Ze vertelt daarover: ‘Dat 
was in Hoek van Holland 
sjouwen met zandzakken! 
Wij wonen aan een sloot 
die uitmondt in een meertje 
in het Nieuwlandseduin, 
waar tegenwoordig dit 
gemaal staat. Na de 
wateroverlast in september 
1998 is de waterafvoer 
grondig aangepakt. Nu 
pompt het Singelgemaal het 
regenwater uit de Hoekse 
straten in de Krimsloot. 
Daarvandaan wordt het 
verder afgevoerd naar de 
Waterweg. Daardoor is het 
gesjouw met zandzakken 
en ondergelopen garages 
voorbij.’

Marina Janssens
Schilderwerk
marina38@kpnmail.nl



In 1988 begon Joke met 
schilderen bij het Kreatief 
Centrum. Daar leerde ze 
aquarelleren. Tegenwoordig 
is ze veel bezig met acryl 
op doek.

Haar werk is verschillende 
keren bekroond. Ze wil zich 
niet op een bepaald thema 
vastleggen maar de natuur 
(landschappen en zee) 
is wel haar belangrijkste 
inspiratiebron.

Joke Naaborg
Schilderwerk
joke.naaborg@me.com

Petri is vooral bekend 
als zeepbellenman en 
entertainer. Op culturele 
activiteiten in de omgeving 
is hij een graag geziene 
artiest. Met z’n zeepbellen, 
of als troubadour tovert hij 
bij jong en oud een glimlach 
op het gezicht. Om die 
reden en om zijn non-
conformistische levenswijze 
was hij in 1992 te gast in het 
programma De Stoel van 
Rick Felderhof.

Tijdens de kunstroute 
geeft Petri in een bevlogen 
toespraak zijn aardig 
tegendraadse visie op de 
gevreesde stijging van de 
zeespiegel. Beide dagen 
om 13.00 uur, 14.30 uur en 
16.00 uur.

Petri Jakobs
Entertainer in de ruimste zin van het woord
zeepbellenman@hotmail.com
www.petrijakobs.nl

10Parkeerplaats DSM
Slachthuisweg 30
3151 XN Hoek van Holland
+4,31 NAP

Vivian Ammerlaan (1994) 
is beeldmaker. Ze wordt 
geïnspireerd door sublieme 
landschappen: daar waar 
je wordt overweldigd door 
enorme schoonheid. De 
gevoelens die deze plekken 
bij haar opwekken, verbeeldt 
ze met fotografie, video’s en 
installaties. 

Voor de kunstroute maakte 
ze een tijdloze, kalmerende 
ruimte waar je je onder de 
zeespiegel waant. Video-
projecties, waterinstallaties, 
spiegels en geluid zullen je 
omringen. Ammerlaan is 
bijzonder geboeid door de 
elementen licht en water en 
vindt deze zowel kalme-
rend als hypnotiserend. Het 
doel is de toeschouwer die 
rust en betovering te laten 
ervaren. De tijd zal stil lijken 
te staan.

De Foodtruck van de Kulk 
staat op 20 en 21 oktober op 
de parkeerplaats van DSM. 
Kinderen die deelnamen aan 
de workshops op 18 oktober 
in het Keringhuis krijgen 
hier, na inlevering van hun 
bon, een gratis ijsje.

Vivian Ammerlaan
Fotografie
info@vivianammerlaan.com
www.vivianammerlaan.com

Foodtruck Pitstop De Kulk
www.pitstopdekulk.nl
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Aanvankelijk liet Lonneke 
de huid van de werkstukken 
onafgewerkt, zonder gla-
zuur. Gaandeweg ontdekte 
ze dat het mogelijk was een 
natuurlijke, ‘gelaagde’ huid 
tot stand te laten komen. Ze 
doet dat door het aan-
brengen van lagen oxiden, 
pigmenten en glazuur. 
Allerlei vormen uit de natuur 
inspireren haar: een verdord 
blad, de verweerde vorm 
van een strandvondst, de 
beweging van een zwem-
mende haai…. Oneindig veel 
interessants om mee aan de 
slag te gaan.

Lonneke Nijeboer
Keramiek
l.nijeboer@hccnet.nl
www.nijeboer.exto.nl

Frances komt oorspronkelijk 
uit HvH, maar woont sinds 
1999 in Zuidoost Azië.
Na haar studie aan de 
Willem de Kooning 
Academie te Rotterdam 
hield ze zich vooral bezig 
met tekenen. Sinds kort 
maakt zij ook kunstvideo’s, 
waaronder de film ‘Recover’ 
die hier getoond zal worden. 
Het is een poëtische film die 
gaat over de fragiele balans 
tussen leven en dood, zoals 
we die zien in de prachtige 
worsteling van de kayaker 
in de film (die zij zonder 
zijn weten heeft gefilmd). 
Een balanceren op het 
wateroppervlak, terwijl hij 
zichzelf steeds weer omver 
werpt. Een oefening voor 
het leven.

Frances Alleblas
Video 
alleblasburik@gmail.com
www.francesalleblas.com

11Keringhuis
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
www.keringhuis.nl
+5,68 NAP

Ook de Hoekse scholen gingen aan de slag met het 
thema ‘onder de zeespiegel’. Ze deden dit tijdens 
drie workshops, georganiseerd door het Keringhuis 
en Stichting KunSTPLAATS i.s.m. Vanessa Obinu 
(vakdocent Beeldend). Het resultaat is te zien op 
20 en 21 oktober in het Keringhuis. 
Bezoekers van de kunstroute kunnen, op vertoon 
van hun routekaart, gratis naar binnen.

Leerlingen Hoekse scholen + jongeren



12 13Gemaal Westland De Saloon
Stationsweg 25
3151 HR Hoek van Holland
delfland.middendelfland.net/westland.htm
+6,37 NAP

Bonnenweg 2
3151 XA Hoek van Holland
+1,17 NAP

Agnes werkte 22 jaar als 
stylist en ontwerper in de 
mode-industrie. In haar vrije 
tijd hield ze zich bezig met 
beeldhouwen. Sinds 2018 
maakt ze daar haar beroep 
van. Vooraf weet ze welke 
vorm en sfeer ze wil weer-
geven maar het liefst werkt 
ze direct vanuit de steen. Ze 
maakt geen proefmodellen 
in klei. Soms begint ze met 
een schets. Gaandeweg kan 
dit veranderen door ‘wat de 
steen haar laat zien’. Er is in 
het proces ruimte voor ver-
andering en bijstelling van 
het oorspronkelijke idee. Dat 
schakelen, zoeken, spelen, 
meebewegen en gefocust 
werken is haar uitgangspunt. 
Voor ‘Onder de zeespiegel’ 
maakte ze drie beelden.

Sams composities zijn altijd 
kleurrijk. Schilderijen met 
acrylverf, muurschilderingen 
of graffiti. Kunst is zijn lust 
en z’n leven. Hij noemt het 
zijn aangeboren afwijking. 
Het maakt hem niet uit of 
de kijkers zijn werk anders 
zien dan hijzelf. Wanneer 
het hen raakt, raakt het hem 
weer. Daar doet hij het voor. 
Sam werkt vanuit zijn atelier 
in de Hoek en geeft ook 
workshops aan de Hoekse 
jeugd.  ‘Ik vind het goed om 
de creativiteit van kinderen 
te stimuleren. Laat ze maar 
eens van die iPad wegblij-
ven’, aldus Game.

Tijdens de kunstroute is De Saloon een ideaal 
insteekpunt vanuit het Westland. Je kunt er je auto 
kwijt om verder te fietsen of gebruik te maken van 
de achtpersoonsbusjes die om het half uur langs 
alle locaties van de kunstroute rijden. Verder zijn er 
beide dagen optredens van Red Charmaine en kun 
je er terecht voor en hapje en een drankje. 
Optredens Red Charmaine: zaterdag 14.00-16.00 
uur, zondag 15.00-17.00uur.
www.redcharmaine.nl.

Veel van de werken die 
Sandra Hofstee heeft ver-
vaardigd, hebben het gebied 
langs de Nieuwe Waterweg 
als onderwerp. Aanvankelijk 
maakte zij alleen aquarellen, 
de laatste jaren heeft zij zich 
ook toegelegd op schilde-
ren op doek. Haar stijl van 
werken varieert tussen sterk 
realistisch en gedetailleerd 
tot werk waarbij de voor-
stelling in ruwe verfstreken 
is aangegeven zonder 
abstract te worden. 

Agnes Esenkbrink
Beeldhouwen
agnese61@hotmail.com
www.agnesesenkbrink.nl

Sam Game
Beeldende kunst
s.game1985@gmail.com

Sandra Hofstee
Schilderwerk
hofstee@kabelfoon.nl
www.sara-aquarel.nl

Rens (70) is pas op latere 
leeftijd gaan schilderen. 
Zijn inspiratiebron vindt 
hij in de directe omgeving: 
het Hoekse strand, de 
duinen, onze pier, het bos, 
en vooral de bijzondere 
Hoekse luchten. Dit alles 
probeert hij vast te leggen 
op doek. Speciaal voor deze 
kunstroute schilderde hij: 
‘Onder de zeespiegel’ en 
‘Storm op komst’.

Rens Lensselink
Schilderwerk
renslensselink@hotmail.com



Sari heeft zich altijd al ver-
bonden gevoeld met de pure 
zuiverheid van de natuur. 
Het strand, waar ze al heel 
haar leven vlakbij woont, 
fascineert haar nog dagelijks. 
Het licht, de kleuren en de 
beweging. Het ritme van het 
leven. De levenskracht om 
ons heen en in ons. Op deze 
basis deed ze, vanuit de 
antroposofie, de opleiding 
Kunstzinnige Therapie. Ze 
werkt nu o.a. als creatief 
medewerker bij DOEL en 
heeft zich ontwikkeld in 
groepswerk, creatieve 
processen en werken met 
kwetsbare groepen uit de 
samenleving. 

Sari Valstar
Schilderwerk
sari.valstar@outlook.com
www.sari-magenta.nl

14Bonnenweg 20
3151 XA Hoek van Holland
+1,06 NAP

Jolanda’s werk laat zich het 
best omschrijven als lyrisch 
abstract. Ze gaat volstrekt 
intuïtief te werk en bouwt 
het laagje voor laagje op met 
gemengde techniek, zoals 
papier, acryl- en olieverf  
Het liefst werkt ze op groot 
formaat en zoekt dan gaan-
deweg naar de balans. 

Jolanda Dessens
Schilderwerk
jasdessens@hotmail.com
www.jolanda-dessens.nl

Lia schildert en schrijft. 
Inspiratie haalt ze vooral 
uit gebeurtenissen uit 
haar omgeving en uit haar 
reizen. Ze werkt vooral met 
olieverf, soms met acryl 
of in pentekeningen. Haar 
beeldend werk onderscheidt 
zich door heldere, 
uitgesproken kleuren en 
symbolische benadering. 
Andere culturen, hun 
mythologie en symboliek, 
hebben ook haar interesse 
in de westerse symboliek en 
metaforen vergroot. Poëzie 
is een belangrijk onderdeel 
van haar werk. Hoewel 
vaak niet tegelijk gemaakt, 
sluiten onderwerpen van 
schilderijen en poëzie op 
elkaar aan.

Angela Willemsen ‘botste’ in 
2008 tegen een bord met de 
tekst ‘workshop glaskralen 
branden’. Er volgden veel 
meer workshops, want de 
verslaving voor glas en voor 
de techniek van het blazen 
is nooit meer weggegaan. 
Angela maakt haar 
glaskralen en glazen 
sieraden in haar eigen 
atelier. Naast het toepassen 
van geleerde technieken 
vindt ze het ook heerlijk 
om te experimenteren. 
Glas glimt, sprankelt en 
verandert door het verhitten 
en afkoelen van kleur en 
substantie. Ze combineert 
glas ook graag met zilver, 
een andere (uit de hand 
gelopen) hobby.

Lia Spitters
Beeldende kunst en poëzie
spidona@hetnet.nl
www.liaspitters.nl

Angela Willemsen
Glaskunst
angelawillemsen.glas@outlook.com
www.awglasenzilver.nl



17

16

15 Nieuwlandse Molen

Hilwoning

Bonnenweg 50
Nieuwlandse Molenpad 52
3151 XH Hoek van Holland
+1,34 NAP

Nieuwlandsedijk 140
3151 XK Hoek van Holland
+1,76 NAP

3151 XA Hoek van Holland
+1,34 NAP

In de jaren zestig voltooide 
Jan de Grauw de academie 
van Beeldende Kunsten te 
Rotterdam en de postacade-
mische opleiding Kunst-
pedagogiek. Hij is bevoegd 
docent Beeldende Vorming 
en Dramatische Vorming.

Jan gaf workshops en 
gastcolleges aan universi-
teiten en instituten in het 
buitenland en exposeerde 
daar ook. In 1988 was 
hij wekelijks op radio en 
televisie als presentator 
van kunstprogramma’s voor 
Teleac. Zijn schilderijen zijn 
geïnspireerd op de duinen 
en de kust van Hoek van 
Holland en de Noordzee. 

Op zaterdag en zondag zijn er rondleiding over het 
terrein door Nic Sosef.
Beide dagen om 12.00 uur - 14.00 uur – 16.00 uur.
Nic vertelt dan in een kwartier over de geschiede-
nis van de boerderij en over waterhuishouding op 
en rond zijn terrein.

Tijdens de kunstroute is de boerderij open.
U hoort en ziet daar dan over de geschiedenis van 
Hoeve Rijckevorsel (i.s.m. Historisch Genootschap 
HvH) en over de geschiedenis van het Staelduinse 
Bos (i.s.m. Vrienden van het Staelduinse Bos).

Jan de Grauw
Beeldende kunst
info@jandegrauw.nl
www.jandegrauw.nl

Hannie van Gijzen schildert 
en tekent naast haar 
fulltimebaan. Het talent
van haar vader was haar 
initiële inspiratiebron. 
Inmiddels laat ze zich
leiden door haar eigen 
enthousiasme en creativiteit. 

Haar grote passie is 
schilderen met acryl en 
potloodtekenen. Hannie 
kiest onderwerpen die haar 
raken of inspireren. Ze werkt 
ook in opdracht.

Hannie van Gijzen
Beeldende kunst
info@hanniesart.nl
www.hanniesart.nl



19Atelier José Knippenberg
‘s-Gravenzandseweg 252
3151 TV Hoek van Holland
+1,89 NAP

Ruimtelijke objecten en 
installaties voor binnen en 
buiten zijn kenmerkend voor 
het werk van José Knippen-
berg-Fronen. Haar fascinatie 
voor organische vormen, het 
lijnenspel in de natuur, licht 
en ruimtelijkheid inspireren 
haar creatieve improvisa-
tievermogen. Kunst is de 
rode draad in haar leven! Bij 
haar objecten verwoorden 
korte poëtische teksten haar 
verbeelding. José ontwierp 
ook de Hoekse Vogel, het 
beeldmerk van HvH.

Christel probeert beelden 
te vangen en in haar kunst 
te verwerken. Beelden van 
wind in het zand bijvoor-
beeld. In haar porseleinen 
driedimensionale objecten 
komt ook het transparante 
van water terug. Haar werk 
is exclusief en staat heel 
dicht bij haar. 

José Knippenberg
Beeldende kunst
info@joseknippenberg.nl
www.joseknippenberg.nl

Christel Groels
Keramiek
christelgroels@me.com
www.christelgroels.nl

18Vince’s Bee Barf
Nieuwlandsedijk 144
3151 XK Hoek van Holland
+1,82 NAP

Als timmermanszoon 
groeide Otto op met de geur 
van hout.
Het bezig zijn met MDF en 
met houten vondsten geeft 
hem telkens weer inspiratie. 
Otto werkt met olieverf in 
basiskleuren en probeert 
zo wat extra kleur aan de 
samenleving te geven.

Otto Stroober
Beeldende kunst
ostroober@telfort.nl
www.ottostroober.nl





Met dank aan de sponsoren:
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Prins Bernard Cultuurfonds

Loswal ‘De Bonnen’

Stichting Verzameling van WIjngaarden-Boot

Erasmusstichting

en Thomas Boers voor het ter beschikking stellen 
van een vrachtwagen
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www.stichtingkunstplaats.nl


