
CULTURELE RAAD MAASSLUIS 

 

Douanehuisje november: Ria Bergwerff met expositie VIERKANT een KUNST 

 

 

Ria Bergwerff, geboren en getogen in Rozenburg en toch een Maassluise naam, heeft 

verschillende creatieve opleidingen gevolgd, waaronder Creatieve Handvaardigheid, Etaleren 

en Activiteiten Begeleiding. 

 

Ria vertelt over haar werk: ‘Sinds vier jaar houd ik me bezig met mijn passie ‘VIERKANT 

een KUNST’. Ik werd geïnspireerd door werk van Ingrid Wind. Na dit gezien te hebben, liet 

het mij niet meer los. Ik werk dagelijks aan mijn kunst, de ideeën blijven komen. Soms word 

ik er wakker van. Ik stap nog net niet uit bed om het uit te werken.’ 

 

Het werk van Ria bestaat uit plankjes van 12 x 12 cm. Deze bewerkt ze met allerhande 

materialen, van kraaltjes, knopen, ringetjes, stokjes tot schelpen en zand, hout, schors enz. 

Deze plankjes worden vervolgens op een achtergrond gelijmd. De wanddecoraties die 

daardoor ontstaan variëren van 3 tot 40 plankjes. 

 

In oktober 2012 begon ze met een weekend Open Huis Kunst Kijken, waaruit opdrachten 

resulteerden. Daarna is ze buiten de deur gaan exposeren: tijdens de Dag van de 

Amateurkunst in het Theater de Ontmoeting in Rozenburg, op de Dag van de Zorg en Welzijn 

in Streekverpleeghuis de Plantage in Brielle en bij de expositie ‘Is KUNST’ in het Oude 

Postkantoor in Rozenburg. Ook organiseerde ze een kunstveiling voor Stichting LUMA ten 

bate van de bouw van een school in Zuid Afrika. Ten slotte deed ze mee met de eerste 

Kunstroute in Rozenburg in september jl. 

 

Ria over haar expositie in het Douanehuisje: ‘Ik voel me vereerd, dat ik als rasechte 

Rozenburger in het Douanehuisje mag exposeren. Dit is een unieke locatie, waar de 

Maassluise bewoners trots op mogen zijn.’ 

 

De gehele maand november zal ze op zaterdag en zondag aanwezig zijn van 11.00 tot 17.00 

uur. U zult haar aantreffen terwijl ze aan het werk is. Ze zal zo nodig uitleg geven over haar 

kunst. Iedereen is van harte welkom. November telt vijf weekenden, dus er is vast wel een 

moment dat u even tijd hebt om te komen genieten van ‘VIERKANT een KUNST’. 

De koffie staat klaar. 

 

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert 

van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige 

activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, 

douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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