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Iedere eerste zondag van de maand



De deelnemers herkent u aan 
de blauw-wit-rode K&C vlag.”

“ 

Het bestuur van St. Kunst- en Cultuurroute Middelburg:

Marieke van Rossum, Judith Loontjens, Peter Bakx, El van Hal. 

Een grote groep vrij willigers zet zich met het bestuur in, 

om op een laagdrempelige manier kunst en cultuur aan 

te bieden. Speciale themazondagen rondom fi losofi e, 

muziek of poëzie worden voor u georganiseerd. Maar ook 

bij  de boekenmarkt, kunstmarkt of onze kunstfi etsroute 

bent u van harte welkom. Kij k voor het complete aanbod 

op onze website www.kunstroutemiddelburg.nl

Voorwoord
Iedere eerste zondag van de maand bent u van harte 

welkom bij  meer dan 35 ateliers, galeries en musea die 

verenigd zij n in de Kunst- en Cultuurroute Middelburg. 

Tussen 13.00 tot 17.00 uur openen de routedeelnemers 

maar wat graag hun deuren voor u van de veelal monu-

mentale panden in de binnenstad waarin ze gevestigd 

zij n. Laat u inspireren en verwonderen door hun veelzij -

dige aanbod. U vindt in deze brochure alle deelnemers, 

de routekaart en het jaarprogramma.  

Colofon
Kunst- en Cultuurroute Middelburg

secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl

instagram.com/kunstroutemiddelburg

 facebook.com/kunstroutemiddelburg

Actuele informatie over de Kunst- en 

Cultuurroute Middelburg vindt u op onze 

website www.kunstroutemiddelburg.nl

Oplage 1.500 stuks

Vormgeving marij kedevries@zeelandnet.nl

Foto voorzĳ de miekewij nenfotografi e@gmail.com

Kunst- en Cultuurroute Middelburg 

wordt mede mogelĳ k gemaakt door 

Gemeente Middelburg



Het Lokaal

Informatiepunt en expositieruimte

Zusterplein 8

4331 KM  Middelburg

E-mail: hetlokaal@kunstroutemiddelburg.nl

Het Lokaal is zowel het startpunt van de Kunst- en Cultuurroute 

Middelburg als misschien wel het begin van jouw kunstenaars-

carrière. Dit is het derde jaar dat het lokaal ruimte biedt aan 

beginnende kunstenaars. Iedere eerste zondag van de maand 

wordt de tentoonstellingsruimte ingevuld door een andere 

kunstenaar met  schilderij en, gedichten of beelden. Het aanbod 

is iedere keer weer een verrassing en sluit aan bij  de verschillende 

thema’s die de Kunst- en Cultuurroute Middelburg organiseert. 

De nadruk ligt daarbij  vooral op werk van jonge of beginnen-

de kunstenaars. Ben je ook geïnteresseerd om er te exposeren? 

Meld je dan aan via hetlokaal@kunstroutemiddelburg.nl en we 

bespreken de mogelij kheden.

Omdat Het Lokaal precies bij  de Markt en de openbare fi etsen-

stalling in het centrum van Middelburg ligt, vormt het een 

goed startpunt voor uw bezoek aan de route. Felix Zekveld en 

Ans Westendorp ontvangen u er hartelij k en vertellen u graag 

meer over de activiteiten op deze zondag. Ook onze uitgebreide 

brochure en folder met plattegrond is hier gratis verkrij gbaar. 

De Drvkkery

Markt 51

4331 LK  Middelburg

+31 (0)118 - 88 68 86

E-mail: info@drukkerij middelburg.nl

www.drukkerij middelburg.nl

In één van de mooiste boekhandels van Nederland komen boe-

ken, muziek, cadeaus, kunst en lekker eten samen. De Drvkkery 

organiseert het hele jaar rond exposities, literaire activiteiten 

en muziekoptredens. In de Brasserie geniet u van koffi  e en heer-

lij ke lunchgerechten. 

Tourist Info Middelburg 

Markt 51

4331 LK  Middelburg

+31 (0)118 - 67 43 00 

E-mail: info@touristinfomiddelburg.nl

www.touristinfomiddelburg.nl

Tourist Info Middelburg, gevestigd in de boekhandel, organi-

seert cultuur-historische stadswandelingen en rondleidingen 

door het laat-gotische stadhuis. Ook kunt u hier dagelij ks te-

recht voor toeristische informatie, een gratis plattegrond of één 

van de vele wandel- en fi etsboekjes.

Vleeshal 

Markt 1 

4331 LJ  Middelburg 

+31 (0)118 - 65 22 00

E-mail: offi  ce@vleeshal.nl

www.vleeshal.nl

Vleeshal is een centrum voor hedendaagse kunst. Speciaal voor 

haar gotische tentoonstellingsruimte ontwikkelt Vleeshal samen 

met internationale kunstenaars nieuwe werken. Daarbij  biedt 

Vleeshal ruimte voor experiment. Elke drie maanden is er een 

andere tentoonstelling in de Vleeshal te zien.
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RVDK art&design

René van der Klooster

Lange Noordstraat 27B 

4331 CB  Middelburg

+31 (0)6 - 27 87 10 26

E-mail:renevanderklooster@kpnmail.nl

www.renevanderklooster.com

Samenspel tussen beeldende kunst en literatuur voortkomend 

uit een verbeeldingswereld die gebaseerd is op een subtiel 

evenwicht tussen mijn bewustzijn en onderbewustzijn. Veel 

van mijn beeldend werk is verhalend en suggestief, terwijl mijn 

literatuur zeer beeldend is en net zo suggestief. 

atelier28

Andrea Cook en Francesco Antonietti

Lange Noordstraat 44

4331 CE  Middelburg

+31 (0)6 - 38 90 44 26

E-mail: atelier28@zeelandnet.nl

www.atelier28.nl

atelier 28 is een werk-atelier en kunst-galerie van Andrea Cook 

en Francesco Antonietti. Ze maken etsen en schilderijen in di-

verse stijlen en technieken, groot en klein. Gespecialiseerd in 

het maken van kunst in opdracht. Zee en water zijn een bron 

van inspiratie.

Galerie “De Vier Gemeten” 

Joost Bakker

Lange Noordstraat 50  

4331 CE  Middelburg 

+31 (0)6 - 13 23 26 26

E-mail: galerie@viergemeten.nl

www.viergemeten.nl

Galerie en kunsthandel ‘De Vier Gemeten’ is gespecialiseerd in 

Zeeuwse beeldende kunst. Het later zo geroemde Zeeuwse licht 

werd door honderden kunstschilders uit binnen- en buitenland, 

die voor kortere of langere tijd op Walcheren verbleven, in vele 

verschillende stijlen vastgelegd.

Studio VC

Victor DeConinck

Lange Noordstraat 64 

4331 CE  Middelburg

+31 (0)6 - 26 16 06 52

E-mail: info@studiovc.nl

www.studiovc.nl

In de voormalige herberg Mournouw, waar vroeger dorstige Middel-

burgers elkaar troffen, brengt Victor De Coninck nu foto’s en glas. 

Ook zijn er fotoworkshops en worden er documentaires geprodu-

ceerd. De Zeeuwse fotograaf/filmer Frank Peters is vaste exposant 

met een serie prijswinnende minimalistische landschapsfoto’s. 

CBK Zeeland

Balans 17 

4331 BL  Middelburg

+31 (0)118 - 61 14 43

E-mail: info@cbkzeeland.nl

www.cbkzeeland.nl

CBK Zeeland staat voor artistiek-creatieve bezinning en verdie-

ping, risico en experiment, altijd in relatie tot relevante vragen.  

CBK Zeeland zelf is een kloppend hart waar alle kunstminnende

partijen samenkomen tijdens tentoonstellingen, workshops, dis-

cussies en andere vormen van ontmoetingen.

Zeeuws Museum 

Abdij(plein) 

4331 BK  Middelburg 

+31 (0)118 - 65 30 00

E-mail: info@zeeuwsmuseum.nl

www.zeeuwsmuseum.nl

Het Zeeuws Museum vind je in de historische abdij. We zien het 

als onze missie om onze kennis, ons gebouw en onze diverse 

collectie in te zetten om mensen te verbinden. De vernieuwende 

tentoonstellingen hebben altijd een relatie met het hier en nu.  
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Etty Hillesum Huis

Molenwater 77

4331 SE  Middelburg

E-mail: info@ettyhillesumhuis.nl

www.ettyhillesumhuis.nl

Het Etty Hillesum Huis combineert een expositie over de Joodse 

dagboekschrijfster in de historische context van haar tijd en de 

geschiedenis van Joods Middelburg, met een sfeervol café en 

ruimte waar workshops en lezingen worden gehouden. Op de 

eerste etage is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum gevestigd.

Expositieruimte Pakhuis 22 

Onno Jongewaard

Oostkerkplein 22, 4331 TL  Middelburg 

+31 (0)6 - 20 69 14 70

E-mail: ojongewaard@zeelandnet.nl

www.onnojongewaard.nl

Welkom in Pakhuis 22, waar beeldhouwer Onno Jongewaard 

voor elke K&C- route een gastexposant uitnodigt om samen met 

hem te exposeren. Het Pakhuis is een Rijksmonument uit 1650. 

Wat zorgt, samen met de mooie stadstuin, voor een authentieke 

sfeer waar kunst en cultuur samenkomen. 

De Oostkerk 

Oostkerkplein 1

4331 TL  Middelburg

+31 (0)6 - 51 80 52 63

E-mail: info@deoostkerk.nl

www.deoostkerk.nl

Het nieuwe cultuurpodium in de monumentale Oostkerk met 

concerten, lezingen, tentoonstellingen, speciale presentaties, 

literaire bijeenkomsten, recepties en diners. In de zomermaanden 

zijn er ook rondleidingen en kan de lantaarn worden bezocht 

met een prachtig uitzicht over Middelburg. 

Atelier Coraalboom

Rosette Verschueren

Singelstraat 70

4331 SW  Middelburg

+32 (0)475 - 25 40 32

rosette_verschueren@hotmail.com

www.rosetteverschueren.nl

Houtskool, potlood, Oost-Indische inkt, olieverf, pastelkrijt, 

sanguine… mijn medium. Papier, canvas, muren… mijn drager. 

Portretten, bloemen, ruïnes, bomen… mijn bron van inspiratie.

Tekenen, schilderen, mislukken, opnieuw beginnen en dan sla-

gen… mijn bron van troost.

Juul Kortekaas

Juul Kortekaas

Brakstraat 5 

4331 TM  Middelburg 

+31 (0)6 - 21 29 73 09

E-mail: juulkortekaas@hetnet.nl

www.juulkortekaas.nl

Juul Kortekaas woont en werkt in een middeleeuws pand dat als 

een groot kunstwerk te beleven is. Schilderijen van bloemen han-

gen als vastgelegde momenten van tijd. Bloemenweelde ver-

mengd met mythologie als schoonheid & troost en poëzie. Een 

leidraad van kunst en vorm loopt door het huis en haar leven heen.

Middelburg Schilderkunst

Wieteke Hendrikx 

Schuitvlotstraat  3 

4331 SX  Middelburg

+31 (0)6 - 25 72 66 65

E-mail: msk@telfort.nl

www.middelburgschilderkunst.nl

Schroom niet om ‘zomaar’ binnen te stappen in de woonkamer van 

Wieteke Hendrikx, waar zij haar kleurrijke schilderijen maakt. De 

ervaring leert dat u nog vrolijker weg gaat dan u kwam. Dat is wat 

kleur kan doen met een mens! Het voedt onze ziel. 
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Cultuurhuis Kuiperspoort 

Kuiperspoort 18

4331 GS  Middelburg

info@cultuurhuis-kuiperspoort.nl

www.cultuurhuis-kuiperspoort.nl

Cultuurhuis Kuiperspoort is een inspirerende plek voor actieve 

kunstbeoefening voor jong en oud. Het biedt een breed program-

ma aan cursussen, workshops, lezingen, exposities en andere 

activiteiten. Ook kan men in open ateliers zelfstandig aan de slag.

Atelier Nanky de Vreeze 

Nanky de Vreeze 

Kinderdijk 10 souterrain

4331HG  Middelburg

+31 (0)6 - 12 25 62 89

E-mail: nanky.devreeze@gmail.com

www.nankydevreeze.nl

Mijn werk laat zich het best omschrijven als ‘visuele poëzie’. Ik 

gebruik geen woorden maar druk mij uit via gevonden materi-

alen die al een geschiedenis hebben. Middels minimale ingrepen 

ga ik in die sporen verder.

Atelier Toos van Holstein

Toos van Holstein

Korendijk 56 

4331 HP  Middelburg

+31 (0)118 - 64 20 71

E-mail: toos@toosvanholstein.nl

www.toosvanholstein.nl

Hoeveel kunstdisciplines Toos van Holstein beheerst? Olieverven, 

aquarellen, mixed media op aludibond, keramiek, steendrukken, 

beelden. Alles te zien in het 18e eeuwse atelier van Nederlands 

Briljanten Kunstenaar 2016. En dit jaar verkozen bij de 25 popu-

lairste kunstenaars van ons land. 
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SmithArt

Tineke Smith

Singelstraat 13 

4331 SR  Middelburg

+31 (0)6 - 48 26 80 94

E-mail: smithart@live.nl

www.tinekesmith.com

Museale ruimte/podium/salon kruisbestuiving eigentijdse kunst, 

muziek, dans, poëzie. Tineke Smith zoekt in haar werk de dialoog 

en verbinding. Aards, beweging, verdieping, verhalend werk dat 

vragen oproept. Recycling als tweede kans: materiaal, traditie en 

het verleden hernemen.

atelier sandra van der meulen

Sandra van der Meulen

Spuistraat 4

4331 EX  Middelburg 

+31 (0)6 - 30 17 93 84

E-mail: atelier@sandravdmeulen.nl

www.sandravdmeulen.nl

Opposities: licht-donker, vol-leeg, grote gebaren-ijle fragiele 

lijntjes; controle en laten gaan... Welkom in het atelier van 

Sandra van der Meulen. Abstract en in gemengde techniek; 

groot formaat schilderijen en heel klein werk.

Pazzo - Arte

Wolfgang Krug

Dam 35

4331 GG  Middelburg

+31 (0)6 - 27 40 19 33

E-mail: pazzo@zeelandnet.nl

www.wolfgangkrug.kunstinzicht.nl

Gerecyclede kunst gemaakt van papier-maché, kleurrijk en fan-

tasievol.
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Deelnemers
1 Het Lokaal 
 Zusterplein 8

2 De Drvkkerij & Tourist Shop Middelburg 
 Markt 51

3 De Vleeshal 
 Markt 1

4 RVDK art & design 
 Lange Noordstraat 27B

5 Atelier28 
 Lange Noordstraat 44

6 Galerie “De Vier Gemeten”  
 Lange Noordstraat 50

7 Studio VC 
 Lange Noordstraat 64

8 CBK Zeeland 
 Balans 17

9 Zeeuws Museum  
 Abdij(plein) 

10 Etty Hillesum Huis 
 Molenwater 77

11 Expositieruimte Pakhuis 22  
 Oostkerkplein 22

12 De Oostkerk 
 Oostkerkplein 1

13 De Coraalboom 
 Singelstraat 70

14 Juul Kortekaas 
 Brakstraat 5

15 Middelburg Schilderkunst  
 Schuitvlotstraat 3

16 SmithArt 
 Singelstraat 13

17 atelier sandra van der meulen  
 Spuistraat 4

18 Pazzo – Arte  
 Dam 35

19 Cultuurhuis Kuiperspoort
 Kuiperspoort 18

20 Atelier Nanky de Vreeze
 Kinderdijk 10

21 Atelier Toos van Holstein
 Korendijk 56

22 GalerieGerritse
 Londensekaai 19

23 Porselein atelier Petra Bouman
 Bellinkstraat 35

24 de roofprint pers
 Bellinkstraat 25 

25 Atelier Muze-musje 
 Bellinkstraat 6

26 KleurenTaal Interieur
 Damplein 5

27 Expositieruimte en winkel “de pluyme”
 Nieuwstraat 29

28 Goudsmid Bert van Wijk
 Koorkerkstraat 10

29 Middelburgse Atelier Stichting (GHL)
 Gravenstraat 63

30 Atelier Riet Wullems
 Vlissingsestraat 48

31 Joke Apner
 Beenhouwersingel 17

32 Sjakie’s chocolademuseum
 Vlasmarkt 51

33 Atelier Blauwe Hope
 Seisweg 78

34 Atelier Hoed Gezien
  Nadorstweg 38

 Gevelgedichten

 Stoeptegels

Zie ook de plattegrond op de volgende pagina
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Atelier Muze-musje

Ria Koreman

Bellinkstraat 6  

4331 GW  Middelburg 

+31 (0)6 - 18 52 60 62

E-mail: ria@sharepaint.nl

www.sharepaint.nl

Ria Koreman, kunstschilder. Mijn schilderijen laten het ‘gewone’ 

zien, terwijl u het ervaart als buitengewoon. Geïnspireerd door 

de natuur ligt mijn hart vooral bij de vogels, hun prachtige aan-

wezigheid in de wereld, met de mus op een bijzonder plekje in 

mijn hart. Stijl: warm realisme.

KleurenTaal Interieur

Caroline Taal

Damplein 5

4331 GC Middelburg

+31 (0)6 - 51 42 66 68 

E-mail: kleurentaal@gmail.com 

www.kleurentaal.nl

De ontwerpen van Caroline zijn abstracte digitale kunst. Als kleur-

adviseur wil ze met haar originele ontwerpen wanden, woningen 

en kantoren een optimale beleving geven. Kleur maakt blij, mooie 

muren brengt enthousiasme in de ruimte.

Expositieruimte en winkel 

 “de pluyme”

Marcel Koopman

Nieuwstraat 29, 4331 JK  Middelburg

+31 (0)6 - 57 93 74 00

E-mail: mk@marcelrecords.com

depluyme.blogspot.com

Expositieruimte ‘de pluyme’ stelt ten toon en verkoopt 20ste-

eeuwse keramiek, van art nouveau tot fat lava. De wanden zijn 

te huur voor kunstenaars van diverse pluymage. Wij kunnen niet 

alles in de ruimte tonen. Het volledige aanbod is te bewonde-

ren op www.marcelrecords.com.
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GalerieGerritse

Ellen Gerritse en Ina Sponselee

Londensekaai 19

4331 JG  Middelburg

+31 (0)6 - 50 80 18 18

E-mail: info@galeriegerritse.nl

www.galeriegerritse.nl

In GalerieGerritse worden tentoonstellingen georganiseerd 

met werken van hedendaagse kunstenaars in diverse discipli-

nes. Gezien de studie/expertise van de partners is een bijzon-

dere rol weggelegd voor het hedendaagse sieraad. 

Porselein atelier Petra Bouman

Petra Bouman

Bellinkstraat 35 

4331 GV  Middelburg

+31 (0)6 - 29 01 06 10

E-mail: petrabouman@zeelandnet.nl

www.breekbaarwit.nl

In Porselein atelier Petra Bouman ziet u hedendaags porselein. 

Sinds 2004 werkzaam met porselein en maakt unica van giet-

porselein en handopbouw. Gietporselein vaak in wit uitgevoerd. 

De handopbouw werken zijn opgebouwd met staafjes of papier-

dunne plaatjes en veelal kleurrijk. 

de roofprint pers

Leni van den Berge

Bellinkstraat 25

43331 GV  Middelburg 

+31 (0)118 - 55 32 00

E-mail: deroofprintpers@planet.nl

www.deroofprintpers.nl

De roofprint pers is een kleine uitgeverij (private press), een atelier 

waar wordt getekend en boeken, prenten & collages worden 

gemaakt, een expositieruimte waar eigen werk en af en toe dat 

van anderen te zien is. En: 4 dagen in de week open (vr. t/m ma.).
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Atelier Joke Apner

Joke Apner

Beenhouwerssingel 17

4331 MD  Middelburg

+31 (0)6 - 53 86 64 81

E-mail: hjapner@zeelandnet.nl

www.jokeapner.nl

Meer dan 20 Japner-boekjes. Acrylschilderijen. Nu ook etsen. 

Een uitdaging. Laat je ook uitdagen en kom. Atelier op de 1ste 

etage. Lift. Deurbel bij de witte palen. Leuk als je komt.

Sjakie’s chocolademuseum

Vlasmarkt 51 

4331 PD  Middelburg

+31 (0)118 - 85 51 56

E-mail: sjakie@williewonkavilla.nl

www.chocolademuseum.nl

Het meest lekkere chocolademuseum van de hele wereld. Wij 

vertellen het verhaal van boon tot chocolade en alles wat daar-

bij hoort. In de sfeervolle ruimtes nemen wij je mee naar Afrika, 

midden in de cacaoplantages. Wij laten je cacao en chocolade 

zien, ruiken, voelen, proeven en beleven.

Blauwe Hope

Anne de Kam

Seisweg 78 

4334 AK  Middelburg

+31 (0)118 - 64 01 92

E-mail: annedekam@blauwehope.nl 

www.blauwehope.nl

Anne de Kam volgde de opleiding voor juwelier en edelsteen-

kundige. Anne maakt en vermaakt sieraden met edelsteenkra-

len. De natuur is een grote inspiratiebron. Van een oud sieraad 

maakt Anne graag een voor u draagbare creatie. Ook voor rijg- 

en knoopwerk kunt u bij haar terecht.
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Goudsmid Bert van Wijk

Bert van Wijk

Koorkerkstraat 10 

4331 AW  Middelburg

+31 (0)118 - 61 53 92

E-mail: bertuswijk@zeelandnet.nl

Gekke sieraden, vreemde sieraden, mooie sieraden, absurde sie- 

raden, kunstzinnige sieraden, persoonlijke sieraden, dure sie- 

raden, gladde sieraden, drukke sieraden, speelse sieraden,  gego-

ten sieraden, gestolen sieraden, traditionele sieraden, oude 

sieraden, indrukwekkende sieraden, sjieke sieraden, nep sie...

Middelburgse Atelier stichting 

GHL

Gravenstraat 63 

4331 KN  Middelburg 

De Middelburgse Atelier Stichting (MAS) biedt atelierruimte voor 

negen professionele kunstenaars. Geloof Hoop en Liefde (GHL) 

organiseert exposities in het ateliergebouw. Tijdens de Kunst- en 

Cultuurroute opent GHL haar deuren voor de lopende tentoon-

stelling en/of open atelier(s).

Atelier Riet Wullems

Riet Wullems

Vlissingsestraat 48

4331 KW  Middelburg

+31 (0)118 - 62 92 25

E-mail: rwullems@hotmail.com

www.rietwullems.nl

De natuur, mens en Afrika zijn nooit ver weg in het werk van 

Riet. Zij zijn dan ook belangrijke inspiratiebronnen voor het 

maken van haar beelden, etsen en linoleumsnedes. Van de 

lino’s maakt ze niet alleen leporello’s (harmonica boekjes) 

maar ook boeken in groot en klein formaat.
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Atelier Hoed Gezien

Hanny Mallekote

Nadorstweg 38 

4333 AN   Middelburg 

+31 (0)118 - 62 89 30

E-mail: post@hoedgezien.nl

www.hoedgezien.nl

Hanny Mallekote is hoedenontwerper, eigenaar van atelier 

Hoed Gezien en gastdocent aan de Voortgezet Vrij eschool. Ze 

volgde opleidingen in textiele werkvormen, hoedenopleidin-

gen en masterclasses in binnen- en buitenland. De hoeden 

zij n stij lvol met een vleugje humor en een fl inke dosis Zeeland. 

34

* Bij  musea (nr. 3, 9, 10 en 32) is entreegeld verschuldigd.

Door het jaar heen organiseert de Kunst- en Cultuurroute 

themaprogramma’s rondom de openstelling op de eerste 

zondag van de maand van ateliers, galeries en musea. 

Bij  de deelnemers en in en om de stad worden interes-

sante en complementaire kunstvormen aangeboden. 

4 en 5 februari 

GASTEN

“Zeeuwse Gasten” onder die noemer vindt al jaren de 

opening plaats van het seizoen. Maar dit keer zij n zowel 

collega kunstenaars van binnen als buiten Zeeland te 

gast. Daarnaast laten we bewoners uit verschillende 

woonwij ken van onze stad op een bij zondere manier 

kennis maken met de route. Hoe dat precies gaat ge-

beuren en wat de openingsact wordt… dat blij ft nog 

even een verrassing.

7 mei 

MIDDELBURG BOEKENSTAD

Dat betekent neuzen op de grootste boekenmarkt van 

Zuidwest-Nederland, maar ook bij  ateliers en galeries in 

de binnenstad. Zoeken naar dat ene boek, kij ken naar 

bij zondere boeken en prenten, zien hoe het drukproces 

werkt en... luisteren. Want er zij n weer ‘Scènes aan de 

voordeur’: de kunstroute leest voor. Binnen en buiten.

Jaarprogramma
Kunst- en
Cultuurroute
Middelburg

3D visualisatie 
van onze verbor-
gen geschiedenis

Middelburg heeft een rij ke historie, maar niet alles is 

meer zichtbaar. De stad laat haar geschiedenis herleven 

met digitale techniek van Timescope. Scan de CR-codes 

op de borden en herleef de geschiedenis. U vindt ze op 

de Markt, het Abdij plein en bij  de Kuiperspoort.



6 augustus 

KUNSTMARKT ABDIJPLEIN 

Op dit monumentale plein kunt u genieten van een ruim 

aanbod aan kunst van kunstenaars uit binnen- en buiten-

land. Laat u verrassen door de verscheidenheid aan 

creativiteit van uiteenlopende aard. 

16 en 17  september 

KUNST FIETSROUTE MIDDELBURG

Een aantrekkelijke fietsroute langs 30 kunstenaars die 

net buiten de Veste van Middelburg hun atelier of 

(beelden)tuin hebben. Het kunstaanbod is gevarieerd 

en verrassend.

1 oktober   

KUNST EN FILOSOFIE   

Kunst en filosofie zijn vensters op de wereld. Beeld en 

woord vullen elkaar aan. Nico Out en zijn collega’s van 

het Filosofisch Café Middelburg presenteren een aan-

trekkelijk interactief programma. Wat er precies aan 

bod komt? Daarover wordt nog nagedacht....

5 november

KUNST EN POËZIE

Binnen de route staat in november traditiegetrouw 

poëzie in de spotlight. Stadsdichter Aschwin van den 

Abeele werkt aan een geheel nieuw poëzieprogramma 

en voegt letterlijk het woord bij de daad.    

 

3 december 

KUNST EN MUZIEK

Klassieke en sfeervolle klanken klinken op verrassende 

locaties in de binnenstad. En onze deelnemers zijn alle-

maal geopend zodat u bij hen dat ene originele Sinter-

klaas- of kerstcadeautje kunt bemachtigen.



Sprekende gevels

Verspreid door de binnenstad sieren meer dan 25 taaljuweeltjes 

de muren van monumentale panden. Zeeuwse dichters hopen u 

met hun gevelgedichten te verwonderen, ontroeren, bekoren of 

die glimlach op uw gezicht te toveren.  

Met medewerking van gemeente Middelburg en onder regie van 

de Kunst- en Cultuurroute Middelburg, kwam deze dichterlijke 

reeks tot stand. In de gids ‘Sprekende Gevels’, die bij boekhandel 

De Drvkkery verkrijgbaar is, worden de gevelgedichten in een 

flinke stadswandeling aan elkaar geregen. Geniet tijdens uw 

tocht van de poëtische schoonheid die Middelburg verrijkt. 

Stadsdichter van 
Middelburg

Ook de stadsdichter van Middelburg maakt onderdeel uit van 

het culturele aanbod. Bij een aantal aansprekende gebeurte-

nissen in de stad schrijft huidig stadsdichter Aschwin van den 

Abeele graag passende poëzie. Door op poëtische wijze dát 

te benoemen dat buiten de vanzelfsprekendheid ligt hoopt hij 

met zijn gedichten de Middelburger een spiegel voor te houden 

en aan het denken te zetten. De in dit kader reeds gepubliceer-

de gedichten zijn terug te lezen op onze website. Daarnaast 

organiseert hij met een aantal vrijwilligers het poëziethema 

van de novembermaand.  



Over ons
Stichting  Kunst- en Cultuurroute Middelburg is in de afgelopen 

24 jaar uitgegroeid tot een begrip in Zeeland en daarbuiten. Vele 

duizenden bezoekers beleefden er al plezier aan. Een aantal deel-

nemers van de route verricht naast de openstelling van hun atelier 

of galerie, hand- en spandiensten bij de organisatie van de 

themazondagen. Tevens is een groep van twintig enthousiaste 

vrijwilligers, samen met het bestuur, actief binnen de organisatie. 

Onze dank gaat dan ook uit naar de routedeelnemers en de vrij-

willigers die het mogelijk maken om iedere maand weer een 

interessant en afwisselend programma te bieden. 

Mocht u het leuk vinden om vrijwilliger te zijn, meldt u dan aan 

bij het secretariaat. Dan hopen we volgend jaar, samen met u, 

ons 25 jarig jubileum te mogen vieren. 

Wat ooit begon als een 
klein initiatief om iets op 
de stille zondagmiddag te 
organiseren, is uitgegroeid 
tot een maandelijks terug-
kerende activiteit met een 
jaarrond programma.”

“ 

Stranden in zeeën 
van woorden”
Dit is de tekst van een van de stoeptegels die op de oprit van 

de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 liggen. Het is 

een strofe uit een gedicht van voormalig stadsdichter Raymond 

van de Ven en maakt deel uit van een serie stoeptegels die aan 

inmiddels negen voormalig stadsdichters van Middelburg aan-

geboden is. Ook onze huidige stadsdichter Aschwin van den 

Abeele krijgt hier een eigen stoeptegel.  

“

Eduard Smit, wethouder cultuur en stadsdichters Raymond van 

de Ven en Aschwin van den Abeele.



Kom een 
keertje terug
De Kunst- en Cultuurroute Middelburg streeft ernaar 
haar bewoners en bezoekers van de stad een kij kje 
in de keuken van haar rij ke en steeds veranderende 
culturele leven te bieden. Maak gebruik van dat ruime 
aanbod en kom vooral nog eens een keertje terug.

www.kunstroutemiddelburg.nl


