
  
Toelichting op de kunstwerken die te zien zijn tijdens de Kunst voor het raamroute 2020. 
 
 
Ad Reijntjes, Elisabeth Muscherf 24, 2907 EG  Capelle aan den IJssel 
Titel: Ik hou je in de gaten, vooral in deze tijd. 
Acryl, 70x50cm. Prijs € 250,00 incl. lijst, te zien op 23 en 24 mei. 
Toelichting: De poes blijft je aankijken als je langzaam wegloopt. 
 
Adriana Zoon, Koningin Julianastraat 35, 2825 BJ  Berkenwoude 
www.paradisemosaics.com 
Titel 1: Latta 
Mozaïekportret gemaakt van verschillende kleuren glas op wedi board, 50x40cm incl. zwart 
ijzeren frame, prijs € 1500,00 te zien t/m juni. 
Toelichting: Om een idee te geven hoe arbeidsintensief het maken van een goed mozaïek is. 
Het glas wordt gekocht in grote(re) platen en ieder stukje dat je ziet in het mozaïek is met de 
hand geknipt of gesneden in de juiste vorm. Dit mozaïek bestaat uit min. 5000 stukjes en het 
heeft van begin tot eind ongeveer 140 uur gekost om te maken. 
Mijn nichtje Latta was zo vriendelijk model te staan voor dit portret.  
 
Titel 2: Powerful Flowers 
Bloemenmozaïek van Italiaans smalti glas en leisteen (slate lite), 45x51cm,  prijs € 850,00 te 
zien t/m juni. 
Toelichting: Italiaans smalti glas zijn blokjes glas van 1,5x0,5 cm en worden met hamer en 
beitel gekapt om op maat te maken. Door de ondergrond hier en daar wat te verhogen en 
op de juiste manier te werken met donker en licht krijgt het geheel een 3D-effect. Het leuke 
van dit mozaïek vind ik zelf dat het buiten de rand springt. Het mozaïek heeft een mooie 
zwart ijzeren lijst. 
  
Anca Boonacker, Damhertstraat 66, 3064 LT  Rotterdam Kralingseveer 
www.atelierboonacker.nl 
Titel: In de middag 
Acryl op doek, 50x50cm, prijs € 425,00 te zien op 23 en 24 mei. 
 
Annelies Ligtenberg, entree Haydnstraat 88-152,  2901 HL Capelle aan den IJssel 
Titel: Muziekinstrumenten 
Acryl, niet te koop , permanent te zien. 
Toelichting: Ik heb in opdracht van het bestuur van de VVE twee schilderijen gemaakt die in 
de entreehallen van gebouw 1 en 2 hangen. Het thema was dat het iets met muziek te 
maken moest hebben, omdat we in de muziekbuurt wonen. Eerst hing hier een zwart grijs 
berglandschap, wat de meeste bewoners verschrikkelijk somber vonden. Er moest dus iets 
met kleur komen.  
 
Arnold NIX Holterman, Helena Erf 26, 2907 VB Capelle aan den IJssel  
www.arnold-nix-kunst.nl 
Toelichting: Ik heb al enige weken wisselend “plat “ werk voor mijn raam hangen onder de 
noemer ‘raamkunst’.  Ook de voortuin is een kunstwerk op zich. 
  

http://www.paradisemosaics.com/
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Bert Baumann, de Berken 10, 2661 AW Bergschenhoek 
Titel 1: Pastorale 2 (Beethoven) 
Acryl en 3D doek 100x100cm, prijs € 1295,00 te zien t/m juni. 
 
Titel 2: Unforgiven (Metallica) 
Acryl en 3D doek 70x70cm, prijs € 1095,00 te zien t/m juni. 
 
Titel 3: Pionier to the Falls (Interpol)  
Acryl en 3D doek 60x70cm, prijs € 795,00 te zien t/m juni. 
 
Brigitta Breevaart,  Floris Burgwal 155, 2907 PD  Capelle aan den IJssel 
www.madebybri.nl 
Titel: Focus 
Airbrush painting , 100x100cm, prijs € 1495,00 te zien op 23 en 24 mei. 
Toelichting: Kijk niet terug naar wat is geweest, kijk vooruit. Naar morgen, volgende week, 
volgend jaar. Focus. 
 
Elly ter Heurne, Bonnefanten 38, 2907 NA  Capelle aan den IJssel 
www.ellyterheurne.nl 
Titel: Coloured Circle 
Glas, 41 x 28cm, prijs € 95,00 te zien t/m juni. 
 
Ingrid Boesten, Da Costasingel 7, 2902 AC Capelle aan den IJssel, 
www.ingbo.nl 
Titel: Bomen 
Vilt, prijs € 225,00 te zien op 23 en 24 mei. 
Toelichting: Tijdens mijn vakantie in Italië lag er boomschors van een eucalyptusbomen. 
Meteen wist ik: hier wil ik een schilderij van maken. 
 
Ingrid Zelessen, Talmastraat 18, 2982 XN Ridderkerk  
www.ingridstenen.nl 
Titel: Sterrenbeeld Tweelingen (23 mei is het de periode van dit sterrenbeeld) 
Acryl, gemengde techniek op doek, 30x30cm, prijs € 75,00. 
Toelichting: in dit schilderij heb ik 3 edelstenen gebruikt die speciaal bestemd zijn 
voor het sterrenbeeld 'tweeling' : citrien, tijgeroog en chalcedoon.  
 
Joop van den Driesche, Rotsheide 58, 3069 LG  Rotterdam Ommoord, 
www.joopvandendriesche.nl 
Titel: Michiko 
Inkt en Acryl op doek, 50x60cm, prijs n.o.t.k., te zien t/m juni. 
Toelichting: het werk is gemaakt n.a.v. onze reis naar Japan. Toen reizen nog kon…. Er zijn 
ook originele kunstkaarten in deze stijl en andere stijlen verkrijgbaar. 
 
Juan Robin Levenswaard, Borndiep 32, 2904  RB Capelle aan den IJssel 
www.fractiononline.nl 
Titel 1: Ensenic  
Acryl op doek, 50x50cm, prijs € 199,00 te zien t/m juni. 
Toelichting: Een hersenspinsel uit het verleden. Negentienhonderd en vierenzeventig(1974) 
Wijk 16. 
 
Titel 2: Profyl  
Acryl op doek, 50x50cm, prijs € 199,00 te zien t/m juni. 
Een vrije interpretatie van een profielfoto uit 2010. 
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Lida Houkes, Bermweg 46, 2906 LC  Capelle aan den IJssel 
www.lidahoukes.com  
Titel: Framed 
Foto op fine-art papier, 52x72cm prijs € 175,00 of 42x52cm prijs € 125,00 beide incl. lijst en 
passe-partout, te zien t/m eind mei. 
 
Lisanne den Haan, August Vermeijlenpad 8, 3069 WT  Rotterdam Zevenkamp 
http://liesannedenhaan.wixsite.com/glaslies 
Titel: Het leven 
Mozaïek, 46 x 68cm, prijs € 177,00 te zien t/m eind juni. 
 
Marian Kastelein, Jan Schoutenstraat 32, 3065 PD  Rotterdam Prinsenland 
www.mariankastelein.nl 
Titel: Paalwoning 
Vilt, prijs € 275,00 te zien t/m eind juni. 
 
Marianne Roth, Koningin Julianastraat 30,  2911 AH  Nieuwerkerk aan den IJssel 
Titel: Family 
Keramiek, 34,5 x 19,5cm, prijs € 67,50. 
 
Mieke Chantrel, De Wilgen 40, 2661BD  Bergschenhoek 
www.miekechantrel.nl 
Titel: Abstract 18/2 
Acryl op doek,  80x80cm, prijs € 800,00 te zien tot half juni. 
 
Ria van Meijeren, Het Steen 1,  2907 NJ  Capelle aan den IJssel 
www.riavanmeijeren.nl 
Titel: 2-eenheid 
Acryl op doek, 100x100cm, prijs € 995,00 te zien t/m eind mei. 
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