
2 t/m 30 mei 2019

Trompenburg Tuinen & Arboretum, Kralingen, Rotterdam

Openingstijden dagelijks tussen 10.00 – 17.00 uur 
(op maandag 12.00 – 17.00 uur)

www.annemariedejong.com

“Kijk op keien”

Expositie schilderijen en tekeningen Annemarie de Jong



Uitnodiging voor de expositie “Kijk op keien”
 

Annemarie de Jong
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Trompenburg Tuinen & Arboretum 

U bent van harte welkom!

Op zondagmiddag 5 mei 2019  vanaf 14.00 uur ben ik aanwezig voor 
toelichting op de expositie.

Ik ben sinds zomer 2017 verliefd geworden op de grote zwerfstenen die in 
al hun pracht en praal in de natuur van Zweden te vinden zijn. Sta je in 
de nabijheid van zo'n ‘flyttblock', dan ervaar je miljarden jaar oud gestold 
dieptegesteente, ooit door ijs meegevoerd en door verwering aangetast en 
met wonderschone vegetatie. In deze expositie probeer ik deze sensatie op te 
roepen door middel van een aantal acrylschilderijen en tekeningen.

Zie ook www.annemariedejong.com

De expositie bevindt zich in het entreegebouw van Trompenburg met een 
kleine toegift in het Theehuis De Uithoek. Voor bezoek aan het Theehuis is 
wel toegang tot de tuinen vereist. Met de Museumjaarkaart is dat gratis.  

In Trompenburg wordt op 5 mei ook de Eenjarigenverkoop* gehouden. Op 19 en 26 mei zijn de 
rondwandelingen langs de rododendrons. Daarnaast  is er ook een Voedselbos  in samenwerking met 
Moestuinman, Rotterdams Forest Garden en Stichting Voedselbosbouw NL.

Trompenburg Tuinen & Arboretum is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie 
bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het centrum van 
Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor plantenkenners en een weldaad voor 
wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad.

Openingstijden: maandag 12.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur.  
Adres:  Honingerdijk 86 (beneden), Rotterdam. Tel: 010 2330166

* zie website www.trompenburg.nl  


