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Atelierroute
Kunstenaarsvereniging Instock organiseert voor de 
achtste keer in Oegstgeest de Atelierroute. 
De Atelierroute biedt een boeiende verscheidenheid 
aan stijlen met een grote variëteit aan ruimtelijk en 
tweedimensionaal werk, zowel figuratief als abstract.

Totaal 19 kunstenaars uit het dorp en de directe 
omgeving tonen hun werk in zeven ateliers en in 
centrum Duinzigt. Op de verschillende locaties kunt 
u niet alleen de kunstwerken bekijken maar ook 
met de kunstenaars van gedachten wisselen.

Opening
De opening van de Atelierroute vindt plaats op
zaterdag 21 april om 11.00 uur in Duinzigt d oor 
de burgemeester van Oegstgeest, mevrouw  E.M. 
(Els) Timmers-van Klink. Muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door het koor De Raadsvogels uit Leiden.
Wij nodigen u graag uit deze opening bij te wonen.

In centrum Duinzigt, Rhijngeesterstraatweg 40 D, 
is op 21 en 22 april tevens het informatiecentrum 
voor de Atelierroute. U vindt daar ook nadere infor-
matie over Instock en haar leden.

Zie ook www.instock.nu.

Met dank aan het Buurtkoor De Raadsvogels en aan 
Duinzigt Oegstgeest, MEETINGS & WORKSPACE

Kunst in Oegstgeest



José Diederix
schilderijen

Marga Klumper
schilderijen

Leni van Santen
schilderijen

Marianne Breedijk
schilderijen

1. Duinzigt
     Rhijngeesterstraatweg 40 D



Annette Jasperse
schilderijen

(v) Duinzigt
     Rhijngeesterstraatweg 40 D

Irene Olivier
schilderijen

Marja Verduin
objecten / schilderijen

Mayo de Graaf
schilderijen



Lenneke Carlier
wandobjecten

Fiep Lever
beelden

Rose-Marie Kroeks
schilderijen / collages

2.  Rhijngeesterstraatweg 83

3.  Schoutenburgstraat 10

Fem Stamkart
schilderijen

(v) Duinzigt
     Rhijngeesterstraatweg 40 D



Heleen Swart
schilderijen / objecten

Leni Venne
beelden / schilderijen

5.  Prinses Irenelaan 50

Truus Serdijn
schilderijen

4.  Leidsestraatweg 15

Wanda Elzenga
schilderijen

6.  Prinses Irenelaan 62



Henny van Oosten
takbeelden / 

textiele accessoires

Paula Hoogland-
Oomen
beelden / schilderijen

7.   Zonnebloemlaan 6

Nathalie Muller
textiel / grafiek

8.  Berlicumstraat 8            



Openingstijden

Alle lokaties van de Atelierroute zijn geopend 
op zaterdag 21 april van 12.00 tot 17.00 uur en 
zondag 22 april van 12.00 tot 17.00 uur. Opening 
zaterdag om 11.00 uur in Duinzigt.


