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Kunst en tuin bij de bewoner thuis
Slijpkruikweg 17

Trompstraat 26
De Ruyterstraat
52

Bitterstraat 56
Wilterdinkstraat
35
Bettekamp 71
Karel Doormanstraat 32
Bettekamp 18

Bettekamp 29

Telefoonweg 13

Houtbewerking

Ton Kalfs is een fervent houtdraaier en maakt veel
mooie verschillende dingen van hout. Hij maakt o.a.
prachtige schalen van verschillende soorten kunstig op
elkaar gelijmd hout.
Schilderijen,
Hans van der Laan schildert veelal met acryl en maakt
beelden en glas in beeldjes van hout, lood of steen. Daarnaast ontwerpt
lood
en maakt hij
Tuin
Cathrien van der Waarde heeft een gevarieerde
(schilderijen en
natuurlijk ogende tuin met een aantal bijzondere
beeldjes)
soorten zoals de zeldzame Sassafras. Voor de
liefhebber zijn er ook enkele schilderijen en beeldjes te
bewonderen
Tuin
De tuin van Familie Dam is een kunstwerk op zich.
Perfect onderhouden tuin met een grote variatie aan
wintergroene planten met bloemen in ieder seizoen.
Tuin en
Beatrice Martinetz maakt kleurrijke, figuratieve en
schilderijen
abstracte schilderijen met acrylverf op doek en
pastelkrijt tekeningen op papier (landschappen en
dieren). De tuin heeft een licht oosters Charakter.
Mozaiek en tuin
Jenni Vandeberg maak prachtige kleurrijke mozaiëke
beelden en heeft een bloemrijke tuin waarin de
kunstwerken goed tot hun recht komen.
Schilderijen en
Edwin Pragt schildert en maakt prachtige beelden.
beelden
Houtbewerking
Ruud Dijkman is een fervent en kundig houtbewerker.
Hij heeft zijn huis vol staan met zelfgemaakte meubels
bouwt sinds enkele jaren midwinterhoorns en maakt
houten beelden.
Tekeningen met
Bert Alkemade maakt mooie tekeningen met een
gedichten
gedicht. Te zien op het beeldscherm in het Eigen
Gebouw
Foto’s
Foto’s gemaakt door leerlingen van het Vestercollege
en foto’s van de buurt
Tuin
Jeroen en Tineke hebben een Schaduwrijke wilde tuin.
Combinatie van wilde en gecultiveerde vaste planten
met een kleine bloemenweide en moestuin.

Kunst en tuin in de openbare ruimte
Kraatsvijver (bij
Witte de Withstr
5 en 44)
Trafohuisje
Kraatsweg bij W.
de Withstr 10
Bettekamp 29

Tuin / bloemperk

Door de bewoners aangelegd perk met het hele jaar
bloemen en een ‘kunstig’ bijenhotel

Graffity

Twee prachtige kleurrijke tekeningen/schilderingen
gemaakt met graffity

Mozaïek

Mozaïek ontworpen door Beatrice Martinetz en
gemaakt door buurtbewoners olv Jenni Vandebrg.

Alleen op
zaterdag

Alleen op
zaterdag
Alleen op
zaterdag
Alleen op
vrijdag

Kunstroute / Tuinenroute 2022.
Slijpkruikpark

Vrijdag
Zaterdag

Kunstwerk van
mozaïk

27 mei 19.30
28 mei 13.30

Gemaakt door buurtbewoners, constructie Ton van Ede

Pubquiz in het Eigen Gebouw (Bettekamp 29) 11-14 jaar
Puzzeltocht start vanaf het Eigen gebouw 6-10 jaar

