
Project ‘Stamboom’
 
een voorbeeld van kruisbestuiving 
tussen ambachtslieden en kunste-
naars in De Pijp.
 
Tijdens ‘Open Ateliers De Pijp’ staat 
er een boom in het kantoor van 
Minicards aan de Frans Halsstraat. 
Het is een eerste beeld van beeldend 
kunstenaar Mirjam Janse dat ont-
staan is naar aanleiding van haar pro-
ject ‘Stamboom’. Het beeld gaat over 
de wens het onmogelijke te weten te 
komen, over het verlangen te zien wat 
er na je dood gebeurt met je werk, 
je ambities, je vrienden. En over de 
sporen die je nalaat.

Hans de Jong uit De Pijp is twee jaar 
geleden overleden. Hij was in de ze-
ventig en liet een schuur met gereed-
schap achter, waarvan sommige met 
vooroorlogs geduld met de hand ge-

maakt waren. Om zijn materiaal, zijn 
werk en inzet niet verloren te laten 
gaan, organiseerde Mirjam Janse 
een veiling voor kunstenaars en am-
bachtslieden uit De Pijp. De opbrengst 
was voor zijn weduwe.
De veiling inspireerde Mirjam Janse 
tot denken over het nalaten van 
sporen. En tot het maken van beelden 
en tekeningen. De verhalen van de 
deelnemers aan de veiling komen bin-
nenkort in een boekje.

Minicards, Frans Halsstraat 39
Open tijdens het atelierweekend
van 12.00 – 18.00 uur

Bij de foto: Mirjam Janse met de 
passer van Hans de Jong en het 
wiel dat met behulp van de passer 
is gemaakt. Het wiel maakt deel uit 
van het beeld. Foto: Harm Kuiper.

www.mirjamjanse.nl

In het weekend van 27 en 
28 oktober openen kunste-
naars en ambachtelijke en 
creatieve ondernemers uit 
De Pijp hun atelier om aan 
geïnteresseerden hun werk 
te tonen.

58 kunstenaars
De 58 deelnemende kunstenaars jui-
chen de mogelijkheid toe om ook 
buiten het galeriecircuit te exposeren, 
omdat hun werk dan voor een groter 
publiek bereikbaar wordt. Voor gale-
riehouders is het een ideale gelegen-
heid om te scouten naar nieuw talent 
of een aanvulling op hun huidige kun-
stenaarsbestand te vinden.

12 creatieve ondernemers
Open Ateliers De Pijp onderscheidt 
zich van reguliere atelierroutes door 
de deelname van 12 ambachtelijke 
en creatieve  ondernemers. Dit sluit 
aan bij het karakter van De Pijp waar 
van oudsher veel ambachtelijke be-

drijfjes zijn gevestigd. Meubelmakers, 
interieurarchitecten en ontwerpers 
van mode en lampen stellen de be-
zoeker in de gelegenheid om achter 
de schermen te kijken.

9 culturele instellingen
Negen culturele instellingen doen ook 
hun deuren open. Zo vinden er in de 
Rialto bioscoop en het Ostadetheater 
videopresentaties plaats. Het Rijks-
museum geeft korting en verloot ‘Hard 
Hat Tours’ onder de kopers die tijdens 
Open Ateliers De Pijp een kunstwerk 
aanschaffen.

uniek karakter van de PijP
De Amsterdamse wijk De Pijp heeft 
zich de laatst tien jaar ontwikkeld tot 
een buurt die aan het Parijse Quartier 
Latin doet denken. Als woon- en 
werkplek van veel verschillende na-
tionaliteiten en culturen is er een bij-
zonder rijk aanbod ontstaan aan res-
taurants, cafés, exclusieve winkeltjes, 
ambachtsbedrijfjes, etc. Daarbij vormt 
de Albert Cuypmarkt al meer dan 100 
jaar een kleurrijk lint door de wijk.  

de PijP: een dagje uit
De Pijp en de Open Ateliers De Pijp 
vormen samen een perfecte basis voor 
een bijzonder dagje uit voor iedereen 
die van kunst en cultuur houdt. Ideaal 
vertrekpunt hiervoor is de Oranjekerk 
aan de 2e Van der Helststraat en hoek 
van Ostadestraat. Hier vindt de cen-
trale expositie plaats waar van alle 
deelnemers één werk wordt tentoon-
gesteld. Hier kan men kijken welke 
kunstwerken het meest aanspreken, 
om vervolgens de deelnemers te be-
zoeken met behulp van de gratis ver-
krijgbare plattegrond. Doordat alle 
ateliers gemarkeerd zijn met een op-
vallende vlag, is het meteen duidelijk 
waar geëxposeerd wordt.

Programmakrant
Deze Programmakrant wordt als bij-
lage van de Pijp Krant huis aan huis 
in De Pijp verspreid. Daarnaast is ze 
voor en tijdens de Open Ateliers De 
Pijp op vele plaatsen verkrijgbaar.

Meer informatie: 
www.openateliersdepijp.nl

programmakrant

oPen atelierS De PijP 2007
weekend 27 en 28 oktober
12.00 –18.00 uur 
www.openateliersdepijp.nl

Centrale expositie oranjekerk
tweede van der Helststraat 1a

Johanna de Haan 

Jaap Faber

Robert Aspeslagh

Meta Joanknecht

Klaartje Pander

Mecky vd Brink

Dries Camp
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NIEUW IN HET MUSEUMKWARTIER 

cursussen & inloopatelier
ALEXANDER BOERSSTRAAT 60 AMSTERDAM

(020) 6707 430 

Inloopacademie
Atelier delen met anderen?
Duwtje nodig?

FERDINAND BOLSTRAAT 66-68 AMSTERDAM
020-6712230

KOOKGEREEDSCHAPPEN

Leverancier van horeca- & keukenbenodigdheden sinds 1940

professionele & semi-professionele
15.000

WWW.DUIKELMAN.NL  INFO@DUIKELMAN.NL

Uitgelicht KDj33 

KDJ33 is een collectief van 28 kun-
stenaars, verdeeld over 19 ateliers.  
De kern bestaat uit 11 beeldend  
kunstenaars. 
Het collectief richt zich behalve op 
beeldende kunst ook op grafische 
vormgeving, film en video, fotografie, 
het ontwerpen en maken van sieraden, 
(kinder)mode en textiele werkvormen, 
waaronder viltkunst. Het kunstenaars-
collectief biedt verder plaats aan twee 
impresariaten voor theater en poppen-
kast alsmede aan conceptuele ontwik-
keling. Muziekgroepen hebben er een 
oefenruimte. 
KDJ33 streeft niet naar één gezamen-
lijk concept, wel naar samenhang en 
dialoog tussen haar kunstenaars. 
KDJ33 is volledig onafhankelijk en 
steunt niet op subsidies. 
KDJ33, Karel du Jardinstraat 33 

Uitgelicht beambUS 

De Beambus van v.j. Vera Broos en 
installatiekunstenaar Rob Hagenouw, 
opereert op festivals, open dagen, in 
buurten en op scholen. Steeds weer 
vinden nieuwe activiteiten plaats 
waarvoor kunstenaars, performers 
en muzikanten worden uitgeno-
digd. Er wordt geprojekteerd op 
schermen op en in de bus en op de 
buitenwereld. Voorafgaand aan ‘Open 
Ateliers De Pijp’ zal de Beambus 
onder de noemer  ZUIDFRUIT op 
diverse plaatsen en op diverse dagen 
opduiken in de stad om de atelier-
route te promoten.
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Waarom bakken we oliebollen voor 
oudjaarsavond? Hoe lang vieren we al 
Sinterklaas? Waarom vierde men vroeger 
geen verjaardagen maar wel naam-
dagen? Het Rijksmuseum organiseert 
t/m 31 december een bruisend activi-
titeitenprogramma rondom het thema 
FEEST. Uitgangspunt is de presentatie De 
Meesterwerken, een selectie van 400 top-
stukken uit de Nederlandse Gouden Eeuw. 

Zo is er elke vrijdagavond muziek, gastop-
tredens, lezingen, rondleidingen en films 
(in samenwerking met het Filmmuseum 
Amsterdam) die in het teken staan van 
feest. Ieder weekend zijn er rondleidingen 
over feestrituelen, uitbundige feesten en 
lang vergeten feesten in de Gouden Eeuw. 
En ook is een speciale FEEST-podcast 
te downloaden via de website van het 
Rijksmuseum, die voert langs een selectie 

meesterwerken uit de collectie van het 
Rijksmuseum. 

Bovendien is er tijdens de Avonduren 
een bijzondere serie lezingen van heden-
daagse kunstenaars. Aanleiding is de 
presentatie van de indrukwekkende six-
footer The Leaping Horse van Constable, 
een topstuk uit de Royal Academy in 
Londen en van 20 september tot en met 
17 december te gast in het Rijksmuseum. 
En natuurlijk is er elke vrijdagavond een 
hapje en een drankje. (Zie voor het vol-
ledige programma: www.rijksmuseum.
nl/feest)

lezers van De Pijp Krant kunnen dit 
FeeSt-programma op de vrijdagavond 
met korting bijwonen. tegen inlevering 
van onderstaande bon krijgt u op de 
vrijdagavond twee entreebewijzen voor de 
prijs van één! 

Wanneer: vrijdagavond t/m 31 december 
2007 van 18.00 – 22.00 uur Wat: twee 
voor de prijs van een op de entree  Waar: 
Rijksmuseum, Philipsvleugel, Jan 
Luijkenstraat 1, Amsterdam
open: dagelijks van 09.00 – 18.00 uur, 
vrijdag van 09.00 – 22.00 uur

 ja, geef mij maar die 50% korting op de entree van 10 euro van  
het rijksmuseum op vrijdagavond

een bon is geldig voor 2 personen. De actie geldt op elke vrijdagavond t/m  
31 december 2007. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere  
kortingsregelingen en/of – kaarten.

naam: ……………………………………………………………………............. m/v

adres:………………………………………………………………………...........

Postcode/Plaats:…………………………………………………………...........

e-mail:…………………………………………………………………….............

 ja, hou mij op de hoogte van de activiteiten van  
het rijksmuseum

Win een 
harD hat 
toUr
Win tijdens de atelierroute een rondlei-
ding door het hoofdgebouw van het  
rijksmuseum!

Het hoofdgebouw van het Rijksmuseum 
is vanaf december 2003 gesloten voor 
publiek en op dit moment is men bezig 
delen van het interieur te ontmantelen. 
Veel van wat in de afgelopen 50 jaar 
is ingebouwd, wordt er nu uitgehaald 
met als doel de oorspronkelijke heldere 
indeling van architect Cuypers weer 
zichtbaar te maken. Licht en lucht keren 
terug in het museum na verwijdering van 
complete museumzalen, voorzetwanden, 
vloeren, installaties voor airconditioning, 
ingebouwde vitrines, dichtgemetselde 
bogen en heel erg veel verlaagde pla-
fonds. Spectaculair is de terugkeer van 
de binnenhoven, die in de jaren zestig 
werden dichtgebouwd.

Wilt u een kijkje nemen in het hoofdge-
bouw? Dat kan tijdens een zogenaamde 
Hard Hat Tour! Onder begeleiding, met 
speciale schoenen, een vest aan en een 
bouwhelm op, wordt u door ontmantelde 
ruimtes geleid en krijgt u een vooruitblik 
op ‘nieuw’ te creëren 19de-eeuwse zalen. 
Daar zijn op bogen en op tevoorschijn 
gekomen raampartijen nog goed delen 
van de oorspronkelijke decoratie van 
Cuypers te zien.  
Meer info en inschrijven:  
www.rijksmuseum.nl

onder de kunstkopers van de atelier-
route worden 5 hard hat tours ver-
loot. Wellicht dat u dit kijkje achter de 
schermen wint!

FeeSt!

www.fotobooms.nl

Digitale Foto Camera’s

Digitale Video Camera’s

Navigatie Systemen

LCD TV’s

Digitale Foto Lijsten

Foto / Video tassen

van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
T. 020-6620666
E. info@fotobooms.nl

Uw dealer voor!



oranjeKerK
Tweede van der Helststraat  
(hoek Van Ostadestraat)

centrale exPositie  
oPen ateliers de PijP

Atelierweekend: 12.00 – 18.00 uur

‘temPorary roots in heaven’
Atelierweekend: zo 10.00 uur
	Zondagsdienst met als thema 
  ‘Temporary roots in heaven’.
  gita hacham, deelneemster aan 
  de atelierroute, en 
  joke van der Velden, predikant, 
  zorgen met woord en beeld voor 
  een eenmalige invulling.
 
‘uitgelaten’
ma, wo en vr 15.00 – 17.00 uur;  
zo 11.00 – 13.00 uur en tijdens 
activiteiten (zie ‘agenda’ op  
www.oranjekerk.org). Openingen: 
vrijdags 17.00 – 19.00 uur.
Een serie van zes tentoonstel-
lingen rond de atelierroute in  
de Oranjekerk met als gespreks-
leider ronald van giessen. Steeds 
twee deelnemers aan Open Ateliers  
De Pijp exposeren en vertellen  
op de opening van iedere  
presentatie over hun achtergronden 
en beweegredenen. 

	14 – vr 28 sep
jaap Faber +  
johanna de haan 
vr 28 sept – vr 12 okt  
Dries camp +  
robert aspeslagh 
vr 12 – vr 26 okt
julian Kwan +  
clementine oomes  
za 27 – zo 28 nov  
centrale tentoonstelling
vr 2 – vr 16 nov  
loes Verbeek + 
Peter Philippus 
vr 16 – vr 30 nov 
meta joanknecht +  
mecky vd. brink 
vr 30 nov – vr 14 dec 
mirjam janse + 
Klaartje Pander

oStaDetheater
Van Ostadestraat 233d
Atelierweekend: za 12.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis

koffie

Moe van het lopen van de route? 
In onze foyer (met bar) bent u 
welkom voor een kop koffie!

Presentaties in theaterzaal

13.00, 14.00 en 15.00 uur: de 
theatermakers van de groep 
noordvolk vertellen u over de 
unieke ontstaansgeschiedenis van 
hun voorstelling ‘Liggend Naakt bij 
Staande Schemerlamp’. ‘Liggend 
Naakt’ is onder meer gebaseerd op 
het beroemde schilderij ‘Olympia’ 
van Edouard Manet uit 1863. 
Aansluitend: een kijkje achter de 
schermen van het theater, ver-
zorgd door medewerkers van het 
Ostadetheater. Duur van de presen-
tatie (inclusief kijkje):  
ca 35 minuten.

hele voorstelling

20.30 uur: noordvolk speelt de 
hele voorstelling ‘Liggend Naakt 
bij Staande Schemerlamp’ Een 
zinderende Ode aan de Liefde. De 
vrouw is geschilderd door Edouard 
Manet, de man is suppoost in een 
museum. Onmogelijke liefde? Ach 
... hoe onmogelijker, hoe groter het 
verlangen. Info en reserveren:  
www.ostadetheater.nl

bibliotheeK cinÉtol
Tolstraat 160
Atelierweekend: za 11.00 – 17.00 uur;  
zo 13.00 – 17.00 uur

Presentaties

Videokunstenaar Vera broos
Keramiste monique Schraven

Werk deelnemers atelierroute

November en december: 
ma 14.00 – 20.00 uur; 
di 14.00 – 17.00 uur;  
wo 14.00 – 20.00 uur; vr 10.00 
– 17.00 uur; za 11.00 – 16.00 uur
	Dries camp: projecties •

michiel Wijdeveld: literaire  
tekeningen en cartoons •  
Sabine louis: keramische 
objecten • jos Wilcke: digitaal 
bewerkte fotoportretten van 
schrijfsters (v/m)

Paint a FUtUre
Eerste Sweelinckstraat 22
Atelierweekend: 12.00 – 18.00 uur 

voor het goede doel

Paint a Future reist de wereld rond 
en laat kinderen in sloppenwijken 
en tehuizen hun dromen schilderen. 
Kunstenaars uit de hele wereld 
kiezen een tekening van een kind 
en gebruiken dit als basis voor een 
kunstwerk, dat vervolgens ver-
kocht wordt om ter plaatse hulp 
te bieden. In de galerie zijn de schil-
derijen met de verwerkte kinderte-
keningen te bezichtigen en te koop. 
Naast schilderijen zijn er ook piëzo-
grafieën, posters en ansichtkaarten 
van de schilderijen te koop. Verder 
is er in de galerie een voortdurende 
voorstelling van films over Paint a 
Future en zijn er CD’s te beluisteren 
en te koop met muziek die voor het 
project is gemaakt.

SKor 
(Stichting Kunst in  
de Openbare Ruimte) 
Ruysdaelkade 2 (binnenplaats)
Atelierweekend: za 12.00 – 18.00 uur

BurenWinkel

‘Hoe gaan we met elkaar om?’, 
‘Hoe beïnvloed je de sfeer in je 
wijk?’, ‘Hoe overleef je je buren?’ 
Onder het motto ‘Alles voor je 
buren’ startte martijn engelbregt in 
samenwerking met jonge ontwer-
pers van het Sandberg Instituut, het 
project Burenwinkel voor Liefde in 
de stad. Burenwinkel is een mo-
biele winkel gevuld met producten 
speciaal ontworpen voor buren-

situaties, van hoogpolige sloffen 
tot laagdrempelige portiekfuif, van 
JAJA-sticker tot wiedergutma-
chungspresentjes. Burenwinkel is te 
zien op de binnenplaats van SKOR 
en maakt eveneens een korte toer 
door de wijk.

rialto
Ceintuurbaan 338
Atelierweekend: 12.00 – 18.00 uur 

kunstfilmPjes deelnemers 
oPen ateliers de PijP 

De KUnStWerKPlaatS
Lutmastraat 181-183
Atelierweekend: 12.00 – 18.00 uur

oPtimaal ontWikkelen

De Kunstwerkplaats is een cen-
trum voor kunstenaars met een 
beperking. Voor kunstenaars met 
talent is de Kunstwerkplaats een 
plek waar men zich optimaal kan 
ontwikkelen. De begeleiding wordt 
verzorgd door professionele kun-
stenaars en docenten. Verschillende 
disciplines worden aangeboden: 
beeldende kunsten, podiumkunsten 
en taalvorming.

	• Frank Porcelijn: expositie 
keramiek • Schilderijen en 
tekeningen van kunstenaars 
van de Kunstwerkplaats • 
Restaurant • Kunstuitleen en 
Galerie Amsterdam • 1e ver-
dieping: theatergroep lebelle 
speelt ‘Nachtzoen’ za en zo 
16.00 uur. Toegang: gratis • 
2e verdieping: open atelier 
keramiek • 4e verdieping: 
open atelier tekeningen en 
schilderijen.

inlooPhUiS maKom
Van Ostadestraat 153
Atelierweekend: 12.00 – 18.00 uur

vruchtBare kruisBestuiving

inloophuis makom is een onderdeel 
van Stichting de Regenboog Amoc. 
Het doel van Makom is om de dak- 
en thuisloze bezoekers een plek 
te bieden waar zij tot rust kunnen 
komen, kunnen eten en drinken en 
eventueel hulp kunnen krijgen bij 
het weer opzetten van hun leven. 
Een belangrijk onderdeel van de 
identiteit van inloophuis makom is 
de kunst. De bezoekers worden  
gestimuleerd om zich onder 
begeleiding van professionele en 
amateur kunstenaars creatief te 
uiten. Vooral via de schilder- en 
tekenkunst.
Deze mengeling van mensen 
met verschillende sociale ach-
tergronden zorgt voor een 
vruchtbare kruisbestuiving die 
niet alleen ten goede komt aan 
de dak- en thuisloze bezoekers, 
maar ook aan degenen die hen 
begeleiden. Dat is te zien aan de 
ontwikkeling van de kwaliteit van 
de werken die regelmatig getoond 
worden in de Oranjekerk.w
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oranjeKerK: Centrale expositie, 
‘Temporary roots in heaven’ en 
‘Uitgelaten’ (Foto: Gert Meijerink)

oStaDetheater: Noordvolk vertelt 
over onstaansgeschiedenis ‘Liggend 
naakt bij staande schemerlamp’

Paint a FUtUre: tentoonstelling met 
verwerkte kindertekeningen (Foto: Peter 
Lange)

SKor: Martijn Engelsbregts 
kunst-SRV-bus

rialto: 
kunstfilmpjes van 
deelnemers 
atelierweekend

De KUnStWerKPlaatS: Theatergroep 
Lebelle speelt ‘Nachtzoen’ (Foto: Ellen van der 
Kooij)

De KUnStWerKPlaatS: Open atelier 
tekenen en schilderen (Foto: Myra Steens)



1 Wies Willemsen Ruysdaelkade 25
2 Peter Philippus 1e Jacob van Campenstraat 8
3 Petra de nijs 2e Jan Steenstraat 62-1
4 loes Verbeek Ruysdaelkade 63-sous
5 hanneke van Wijk Daniël Stalpertstraat 22-hs
6 mirjam janse Frans Halsstraat 39 (Minicards)
7 andrea boerman 1e Jacob van Campenstraat 38
8 inge van bogerijen 1e Jacob van Campenstraat 38
9 Floor toot 1e Jacob van Campenstraat 38
10 marjan lambers 1e Jacob van Campenstraat 46-hs
11 els Knaap 1e Jacob van Campenstraat 50-hs
12 merapi obermayer Ferdinand Bolstraat 2
13 De taart van m’n tante 
 Siemon de jong Ferdinand Bolstraat 10
14 Willemien Westenenk 2e Jacob van Campenstraat 2
15 michiel Wijdeveld 2e Jacob van Campenstraat 118-1
16 ruud Dubel Gerard Doustraat 164-166
17 Doob design 
 Frank ter horst Gerard Doustraat 154
18 marjolein thijsijna 
 akkerman Albert Cuypstraat 125-1
19 anouk rosendahl Gerard Doustraat 36-2
20 jos Wilcke Albert Cuypstraat 49-3
21 julian Kwan 1e Jan van der Heydenstraat 79-D
22 Stéphane martial 1e Jan Steenstraat 83-sous
23 bas beima Govert Flinckstraat 116
24 mecky van den brink 1e Jan Steenstraat 92-hs
25 ellen Schippers 1e Jan Steenstraat 112-3
26 jeannine van Dam 1e Jan van der Heydenstraat 136-3
27 mirjam de nijs Govert Flinckstraat 226-hs
28 cathelijn van goor Hemonylaan 24-2H
29 marlijn Franken Govert Flinckstraat 394-hs
30 harrie van gennip Govert Flinckstraat 402
31 meta joanknecht 2e Jan Steenstraat 81-hs
32 eric van hemert 2e Jan van der Heijdenstraat 70-2
33 crisow von Schulz 2e Jan van der Heijdenstraat 71
34 jeroen aakster, 
 harry de Dood 2e Jan van der Heijdenstraat 30-hs
35 tessel v oudenhoven Ceintuurbaan 163-3
36 marjolein van 
 Doorenmaalen St. Willibrordusstraat 41-hs
37 johanna de haan St Willibrordusstraat 41-hs
38 Voitech aubrecht Kuipersstraat 45-hs
39 huub Scholten Kuipersstraat 30-hs

40 Sabine louis Kuipersstraat 45-hs
41 Victoria Sybrandi Rustenburgerstraat 54-hs
42 emma van Drongelen Lutmastraat 193
43 monique Severijns Lutmastraat 193
44 mijntje Strengholt Lutmastraat 193
45 barbara Damen Tolstraat 144-hs
46 Vera broos Tolstraat 160
47 monique Schraven Tolstraat 160
48 letizia colella Amsteldijk 83-boven
49 Klaartje Pander Lutmastraat 250
50 leen bastiaans Diamantstraat 26-hs
51 igna Snelders Jan Lievensstraat 125
52 mervi illi David Blesstraat 1-2
53 joan Verkroost Lutmastraat 166-hs
54 Frank Porcelijn P. J. Takstraat 4-A
55 els bannenberg Pieter Aertszstraat 29
56 Keecie 
 Klaartje de hartog / 
 caroline borger Kuipersstraat 172
57 anno van der heide Van Ostadestraat 205
58 De meubelrestauratoren Rustenburgerstraat 281-285
59 joep Steinmeijer Rustenburgerstraat 315-4
60 trudy van der Winkel 2e Van der Helststraat 57-1
61 robert aspeslagh Karel du Jardinstraat 33
62 julie Dassaud Karel du Jardinstraat 33
63 criss esser Karel du Jardinstraat 33
64 clementine oomes Karel du Jardinstraat 33
65 anjez Winkler Karel du Jardinstraat 33 (0)
66 magda Zimmerman Karel du Jardinstraat 33
67 Dries camp Van Ostadestraat 140-2
68 beatrijs Vermeulen 
 Windsant Van Ostadestraat 86-1
69 jaap Faber Ceintuurbaan 222-3
70 gita hacham installatie in Oranjekerk / 
  films in Rialto 
a  oranjekerk 2e Van der Helststraat 1-A
b  Kunstwerkplaats Lutmastraat 181-183
c  bibliotheek cinétol Tolstraat 160
D  Paint a future 1e Sweelinckstraaat 22
e  ostadetheater Van Ostadestraat 233-D
F  inloophuis makom Van Ostadestraat 153
g  rialto Ceintuurbaan 338
h  SKor Ruysdaelkade 2
j  rijksmuseum Jan Luykenstraat
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1.
Wijnhandel  
Van Krimpen
Frans Halsstraat 67
www.vankrimpen-wijn.nl
Atelierweekend:  
za tot 17.00 uur

2.
Wijnbar restaurant 
boelen en boelen
Gerard Douplein /  
1e Vd Helststraat 50
www.wijnbar.nl 
Atelierweekend: 
vanaf 12.00 uur

3.
restaurant  
Öz nazar
Gerard Douplein 8
www.oznazar.nl
Atelierweekend: 
vanaf 13.00 uur

4.
Puyck restaurant  
en Delicatessen
Ceintuurbaan 147
www.puyck.nl
Atelierweekend:  
za vanaf 12.00 uur

5.
District V 
restaurant
Van Helstplein 17
www.district5.nl
Atelierweekend: 
vanaf 18.00 uur

Mediterraan uit eten 
aan het mooiste plein 
in de pijp; wekelijks 
wisselend 3 gangen-
menu, prijswinnende 
huiswijnen.

Jos Wilcke (detail)

Petra de Nijs

Julian Kwan

Clementine Oomes

Peter Philippus

Michiel Wijdeveld

De kunst-, cultuur- en culinaire route is mogelijk gemaakt door de volgende vijf bedrijven:

1 2 3 4 5


