
 
Zaterdag, zondag, maandag 3,4 en 5 juni 2017 

Tijdens Pinkst’Art krijgt het werk  van , Jan Schoneveld 1949-2016  Kunst was zijn Passie,  extra aandacht met een 
grootse expositie. 
Locatie Mast, Westringdijk 8, Nieuwerkerk a/d IJssel 
Zaterdag 3 juni 14.30 uur,  ontvangst  met een feestelijk drankje en muziek. 
De opening van deze speciale expositie zal plaatsvinden om  15.00 uur door Noes Fiolet. 
 (Noes Fiolet Studio’s, http://www.noesfiolet.nl/ , een centrum waar Sport en Kunst elkaar ontmoeten)  
 
Verdere openingstijden, zondag en maandag 4 en 5 juni van 11.00-17.00 uur op deze dagen is er op deze locatie 
ook werk te zien van Ank Boelema-Strasters bronzen beelden/ keramiek, Elly Kern schilderijen, Riet Okhuijzen- 
v.d. Berg sieraden/schilderijen, Cobie Schoneveld Beelden. 
Zondag 1e pinksterdag hele  dag live muziek van Jacco van Petegem, troubadour 
Maandag, 2e pinksterdag vanaf 14.30 uur live  muziek van Aggenebbis, klezmerband  
 
De opbrengst van de verkoop van Jan zijn werk gaat naar een goed doel. 
Inloophuis Camino, Nieuwerkerk a/d IJssel en De Vruchtenburg Rotterdam.  
(tbv Ondersteuning van mensen met (en na) kanker en hun naasten) 
 

 
 

Jan Schoneveld 1949-2016 Kunst was zijn Passie  
Sinds zijn vroege jeugd tekende hij dagelijks. In die tijd vooral vrouwen en mode. Na de Academie de Couture in 
Rotterdam gaat hij een jaar werken in Parijs. Daarna in Nederland voor verschillende confectiebedrijven. Door de 
malaise in de confectie gaat hij in de sociale sector werken.  
In Capelle a/d IJssel  werd er thuis een atelier gecreëerd. Hij is zich vooral gaan specialiseren in aquarel. Maar 
werkte ook in acryl en olieverf. Het schilderwerk van Jan heeft verschillende thema’s. Hij liet zich vooral inspireren 
door de mens in bewegingen en was  gefascineerd door de anatomie van het lichaam en de expressie in het 
gezicht van de mens. Jan werkte expressionistisch realistisch. Hij volgde een aantal seizoenen de cursus model- en 
naaktschilderen bij de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vormgeving  Rotterdam).  
 
Meer info over PinkstArt en de exposanten zie, www.PinkstArtZuidplas.nl 

http://www.noesfiolet.nl/
http://www.pinkstartzuidplas.nl/

