




De beelden zijn vormgegeven in steen, materiaal ontstaan uit 
indrukwekkende geologische processen van miljoenen jaren terug.
Respect voor dit materiaal is van wezenlijk belang. Een blok steen 
ziet Mieke als een uitdaging om tot een compacte en logische 
compositie te komen.

Mieke nam deel aan symposia in Fines(Sp), Morges(Zwits)
Castelraimondo(It), Roldan(Arg), San Martin(Arg), Lockenhaus (O)
Elburg, Nistelrode. Prijzen en Projecten:
1e prijs Concorso Escultura Castelraimondo(It) Collection Ieshima 
Town (Jap) Verpleeghuis Dorestad, Ontmoeting Valkenswaard, 
Ereblij, Laarbeek. Cifu Prefectural Museum(Jap) e.v.a.
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Discipline: beeldhouwen

Mieke Beijer

Mieke Beijer
Brakenstraat 14
5741 sr beek en donk
0492-462 696
06-290 125 00
miekebeijer@hotmail.com
www.miekebeijer.nl



Misrie van Rixtel
Haverkamp 20
5741 PN Beek en Donk
06-485 633 64
misrievanrixtel@gmail.com

Misrie van Rixtel maakt schilderijen met 
acrylverf op doek. Om een werk extra textuur 
te geven maakt ze ook gebruik van andere 
materialen, zoals papier of zand.
Schilderen is voor Misrie een manier om uiting 
te geven aan haar belevingswereld en emoties.
Geïnspireerd door muziek, woorden en 
symbolen ontstaan veelal abstracte schilderijen 
in krachtige kleuren en vaak in vrouwelijke 
vormen.
Op verzoek kan Misrie een persoonlijk schilderij 
voor u maken. Bijvoorbeeld met in gedachten 
een gedicht of lied dat veel voor u betekent.
Ook maakt Misrie beelden uit o.a. de 
steensoorten Serpentijn, Albast en Travertin
Door de vorm van de steen te volgen en weg 
te halen wat niet nodig is, ontstaan zowel 
abstracte als gestileerde beelden.

Misrie van Rixtel

Discipline: beeldhouwen, schilderen



Als autodidact met een verleden in de graffiti wereld en als 
tatoeëerder zijn strakke lijnen en felle kleuren de basis van 
Donny’s werk.
Veelal beïnvloed door diverse popart artiesten zoals Andy 
Warhol, Claes Oldenburg en Robert Indiana. Geïnspireerd 
door het werk van Salvador Dali, M.C. Escher en H.R. Giger 
hebben de doeken vaak een dubbele lading of diepere (po-
litieke) betekenis. Enkele schilderijen hebben leuke anek-
dotes of vangen een moment van het individuele leven.
Donny verzorgt sinds kort de wekelijkse spotprent “van 
Kunst tot Kritisch” in de Mooi Laarbeekkrant.
Naast zijn werk als kunstenaar is het begeleiden van kin-
deren een grote passie van Donny. Zo is hij gastdocent 
kunst op het Montessori VMBO in Nijmegen en heeft hij 
al veel (kinder)workshops verzorgd in de regio. Een grote 
invloed op zijn visie is hoogleraar sir Ken Robinson. 
“Het zou geweldig zijn als volwassenen dezelfde onge-
remdheid in creativiteit hebben als kinderen hebben.”
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Discipline: schilderen, tekenen, popart, cartoon en scribbles

Donny van den Wildenberg§
Donny van den Wildenberg
De Wieken 71
5741 NM Beek en Donk
06-171 156 94
info@acrealistics.nl
www.facebook.com/paintingwitheatwist



Ik ben geboren in Den Haag 1946.
Mijn enorme passie is de drive om mijn innerlijke 
bewogenheid in ruimtelijke vormen en ook 
schilderend op doek, tot iets zichtbaars te 
transformeren.
De vertaling van mijn dynamische expressie, zoals 
beweging, ritmiek, structuur, spanning en emotie 
zijn velden die tot een samenhang in mijn werk 
tot uitdrukking wordt gebracht. Mijn fascinatie 
gaat uit naar verschillende materialen.
KLEI, ACRYLVERF, STEEN, IJZER/STAAL, OXYDES 
EN GLAZUUR ETC.
Dit materiaal geeft mij de inspiratie en ruimte om 
alsmaar ontdekkend mijn grenzen te verleggen, 
waardoor ik mij al doende blijf ontwikkelen en 
open sta voor steeds vernieuwing in mijn werk, 
wat mij innerlijk verrijkt.
U bent van harte welkom in mijn galerie en 
atelier.
Kunstopleiding: vrije academie Den Haag
Vrije academie Helmond
Academie voor industriele vorming.
Academie Neerpelt, België
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Discipline: beeldhouwen, keramiek, mixed-media, schilderen, sculptuur

Thea Blok
Thea Blok
Kapelstraat 20
5741 CE Beek en Donk
0492-462 689
06-419 240 22
theablok@kpnplanet.nl
www.theablok.nl



Realistisch werk
voornamelijk landschappen en dieren.
materiaal gebruik; olieverf, maar ook pastel en 
aquarel.

Discipline: Schilderen

Conny van Acquoy
Conny van Acquoy
06-132 788 76
c_acquoy@hotmail.com
www.connyvanacquoy.exto.nl
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Mensen, 
mensen in hun emotie 
zijn mijn inspiratiebron.
Acryl verf het materiaal.

RiaDiscipline: schilderen

Ria Kastelijns-Potma
Ria Kastelijns-Potma
Verlengde Raagtenstraat 15
5741 BG Beek en Donk
0492-462 214
06-138 290 08
ria@ademcoach.nl



Mijn schilderijen vertellen mijn leven. Dingen uit het 
heden, het verleden, indrukken van vakanties en emoties 
vang ik op het doek meestal in olieverf. Soms fijntjes 
geschilderd, soms ruw en dik aangezet, al naar gelang 
mijn stemming van het moment. Met veel plezier kruip ik 
in het doek en probeer ik mijn onderwerp vorm te geven. 
Voor een impressie kijk op mijn site: 
www.karinsgallery.exto.nl

Discipline: schilderen

Karin Leenders
Karin Leenders
Heereindsestraat 7
5741 RB Beek en Donk
0492-463 907
heereind7@hotmail.com
www.karinsgallery.exto.nl
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Mijn inspiratiebronnen
De prachtige natuur, het mooie landschap en 
de zeegezichten zijn mijn grote onuitputtende 
inspiratiebronnen. Deze probeer ik niet te 
begrijpen. Ik probeer juist de sfeer, mijn 
beleving hiervan te uiten op het doek.
Mijn werkwijze
Het fijnst vind ik om buiten direct op doek 
te werken, in mijn inspiratiebron. Dan 
ervaar je de sfeer heel direct. Heb ik niet die 
mogelijkheid, dan werk ik eerder gemaakte 
schetsen uit in mijn atelier.
Ik verwerk deze schetsen, met behulp van 
materialen die ik in de natuur gevonden heb.
Het is een boeiend proces om deze 
realistische schetsen te zien veranderen in 
een abstract landschap.
Het materiaalgebruik
Afhankelijk van mijn onderwerp, gebruik 
ik verschillende soorten materialen en 
technieken. Het liefste werk ik met olieverf 
op doek, waarbij ik erg speel met de materie.
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Discipline: schilderen

Helmie Segboer
Helmie Segboer
Pastoor van Eijndhovenstraat 9
5738 BR Mariahout
0499-422 643
06-409 137 27
atelier@hsegboer.nl



Statement: “Onbekende Vrijheid”
Het existentiële dilemma van de mens 
“vrijheid en de angst voor vrijheid”.
Wat is “vrijheid”? De drang naar vrijheid, 
angst voor vrijheid, onbekende vrijheid, 
beperkte vrijheid, de strijd voor vrijheid. Hoe 
vrij ben je?
Dit thema, en alles wat daar mee 
samenhangt, heeft mij altijd zeer geïntrigeerd.
Met olieverf, acryl of gemengde techniek 
zoek ik een kleurrijke vrije vertaling van 
de innerlijke wereld van emoties van 
oprechtheid, van hoop en soms wanhoop.
Onbevangen ga ik op ontdekkingstocht 
totdat ik voel dat ik de intensiteit van mijn 
levensthema te pakken heb.
Zeer geïnspireerd door de raakvlakken in mijn 
‘Vrijheid’ zijn mijn werkstukken ontstaan.
Deze emotie moet voelbaar zijn in het 
schilderij, dan pas ben ik bereid de beeldtaal 
die ontstaat te accepteren en te respecteren.
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Discipline: Schilderen en Tekenen

Will van Berlo
Will van Berlo
Bernadettestraat 58
5738 AZ Mariahout
0499-422 030
06-125 785 26
will@berloz.nl
www.berloz.nl



Ik werk als beeldend kunstenaar en glazenier. 
mijn werk omvat glasobjecten, glas in lood, 
schilderijen, tekeningen en sculpturen.
Door studie en experimenten met materialen, 
technieken en gedachtekronkels, en daarnaast 
heel veel tekenen, kom ik tot mijn werken. 
De mooiste ideeen ontstaan vaak uit snelle 
krabbelmomenten waarvan ik nooit weet 
wanneer ze komen.
Ik laat me inspireren door de natuur, cultuur, 
kunstgeschiedenis, de kosmos en het 
onbekende.
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Geert Cooijmans

Geert Cooijmans
Schutsstraat 31
5737 EV Lieshout
06-423 210 09
geertmail@gmail.com
www.geertcooijmans.nl

Discipline: glaskunst, schilderen, tekenen



Meestal onstaat het beeld 
uit de vorm van de steen. 
Het proces van het zoeken 
naar evenwicht en spanning 
om te komen tot een 
uitgebalanceerd object is 
steeds weer een wonderlijke 
ervaring. Mijn beelden 
zijn zeer divers van vorm. 
Abstract of geabstaheerd; 
van hardsteen als arduin 
of marmer, tot zachtere 
steensoorten zoals speksteen 
en serpentijn.

Discipline: Beeldhouwen

Pia Heupink
Pia Heupink
Vogelenzang 14
5737 EJ Lieshout
0499-421 778
g.heupink@chello.nl
www.piaheupink-beeldeninsteen.nl



Ik schilder intuïtief, vanuit een 
gedachteloze sluimerstand 
komen de werken tot stand. 
Zij weerspiegelen mijzelf. Een 
optelsom van alles wat er in 
het leven voorbij komt; mijn 
gedachten, emoties, dromen en 
herinneringen. Dit is hoe ik mij 
kan uiten.
Nu op zoek naar een nieuwe 
vormgeving. Het creëren van 
nieuwe vormen en composities 
brengt een extra spanningsveld 
mee.
Het stoeien met verf laat mijn 
vermogen en onvermogen zien, 
mijn geloof en ongeloof, mijn 
wereld en andere, mijn grenzen 
die ik wel wíl maar niet altijd 
kan doorbreken.

Dit ben ik.
Dit is mijn feestje.
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Discipline: schilderen, tekenen, mixed media, grafisch ontwerp

Kitty Tijbosch
Crommenacker 4
5737 RP Lieshout
06-400 242 56
atelierxplore2@gmail.com
www.atelier-xplore.nl

Kitty Tijbosch



Hallo mijn naam is Ineke en ik ben 
autodidact. Sinds 2007 schilder ik met  
acryl en olieverf. Tegenwoordig werk 
ik voornamelijk met olieverf omdat 
ik dat fijner vind om mee te werken. 
Soms werk ik ook met aquarelverf 
(voornamelijk op vakantie). Een 
onderwerp dat mij aanspreekt of 
uitdaagt, ga ik proberen op het doek 
vast te leggen, dit kan iets uit de 
omgeving zijn of een foto gemaakt op 
vakantie. De natuur, een landschap 
of de zee zijn inspiratiebronnen waar 
geen einde aan komt. Ik schilder 
realistisch, maar het is wel mijn 
eigen interpretatie van de foto of het 
onderwerp, nooit een exacte kopie.
Wilt U bij mij komen kijken, dan graag 
achterom via de Grotenhof, Kerkloop. 
U bent van harte welkom.

Discipline: schilderen

Ineke Gevers
Ineke Gevers
Albert Botslaan 6
5737 CK Lieshout
0499-423 615
06-384 596 55
ineke.gevers@gmail.com
www.inekegevers.exto.nl



Werken met acrylverf op 
een groot doek dat is pure 
ontspanning en daaruit vloeien 
mooie creaties.
De vele klaprozen in mijn 
tuin geven me in de zomer 
inspiratie om op doek te 
worden vastgelegd.

Discipline: schilderen

Maria Verschuren
Maria Verschuren
Akker 1
5737 BR Lieshout
06-153 663 64
mmtv@hetnet.nl
www.mariaverschuren.nl



Mijn passie voor vorm, kleur, beweging en 
ritmes kwam al vroeg tot uiting, al vanaf 
mijn jonge jaren probeer ik deze passie te 
vangen in een schilderij, waarin ik mijn 
gevoel en fantasie de vrije loop laat.
Ik hou ervan om te spelen met 
suggestieve beweging, contrast, en vorm. 
Wat zie en ervaar je nou eigenlijk!?
Dit geheel maakt mijn schilderijen zeer 
expressief.
In mijn middelbare schooljaren had ik al 
kunstvakken in mijn examenpakket zitten.
Hierna aangenomen op de VBV in 
Eindhoven.
Na wat omzwervingen ben ik op het CKE 
in Eindhoven beland waar ik nog een 
aantal losse cursussen gevolgd heb.
Sinds de laatste 11 jaar ben ik actief als 
olieverfschilder in het open atelier van 
CKE-Eindhoven.
Hier schilder ik in een groep van 
gemiddeld 8 mensen één avond in de 
week. Ieder doet hier zijn eigen ding en 
geeft feedback wanneer dat nodig is.

Discipline: schilderen

Leanne Swanenberg

Leanne Swanenberg
Nachtegaallaan 17
5741 KA Beek en Donk
0492-461 552
leannevhooft@hetnet.nl
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Composities, groot 
en klein van hout, 
vormgegeven door de 
natuur

Discipline: Wood art

Frans G. van Thiel
Frans G. van Thiel
Molenheide 14
5737 PE Lieshout
0499-421 547
06-290 139 00
frans@vanthiel.com



Na jaren bezig te zijn met 
o.a. schilderen, tekenen 
en aquarelleren wil ik nu 
mijn werk laten zien in 
onze streekwinkel. Mijn 
inspiratie haal ik uit de 
omgeving waar ik woon en 
de reizen die we gemaakt 
hebben.

Discipline: schilderen

Jeanne Biemans
Jeanne Biemans
Croylaan 8
5735 PC Aarle-Rixtel
0492-381 340
jeannebiemans@hotmail.com



Na een korte periode handenarbeid lesgegeven 
te hebben ben ik langdurig werkzaam geweest 
met kinderen en jongeren met problemen. 
Eerst uitvoerend en later in een beleid- en 
toezichtfuncties.
Op rond mijn 50ste ben ik mij gaan richten op 
architectuur en vormgeving en realiseerde ik 
een omvangrijke glascollectie. Op een van mijn 
reizen naar Tsjechië, een glasland bij uitstek 
werd ik uitgedaagd zelf iets te ontwerpen. Vanaf 
dat moment ontwerp ik geometrische figuren die 
in Tsjechië worden gemaakt. Met name op de 
tetraëder, een soort piramide van gelijkzijdige 
driehoeken, is veel van mijn werk gebaseerd. Het 
materiaal is optisch kristal, een zeer hoogwaardige 
vorm van glas met een hoge helderheid, waardoor 
de lichteffecten maximaal zijn.
Uit broden en staven worden de vormen gezaagd 
en vervolgens verlijmd en in meerdere verfijningen 
geslepen.
In mijn werk probeer ik met simpele vormen 
maximale kleureffecten te bereiken.

Discipline: Glaskunst

Eef Wezenberg

Eef Wezenberg
Lieshoutseweg 43
5735 BB Aarle-Rixtel
0492-383 792
wezenberg46@gmail.com



Schilderen loopt als ‘n rode 
draad door mijn leven, en is 
voor mij de manier om al ‘t 
waardevol en moois wat ik om 
me heen zie , vast te leggen.
Beeldhouwen.
Ook het werken in steen heeft 
al jarenlang een belangrijke 
plaats ingenomen, Het is 
geweldig om uit ‘n ruwe steen, 
‘n stuk oer aarde, een vorm te 
laten ontstaan.
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Discipline: beeldhouwen, schilderen, sculptuur

Ria Nooijen
Ria Nooijen
Janssensstraat 114
5735 AG Aarle-Rixtel
0492-381 972
tpmnooijen@hotmail.com



Voor de fotovakschool Boxtel 
2e jaar is het de bedoeling 
dat we een fotoserie 
exposeren: Met  mijn Thema 
“ondernemende handen” wil 
ik letterlijk de handen van  
lokale ondernemers laten zien. 
daarnaast een serie Abstractie 
in natuurfotografie
Rene zal de wereld laten zien 
van de “de vensterbank” wat 
staat hier en waarom en wie 
horen daar bij. Kortom een 
gevarieerd thema.
Wij denken ongeveer 30- 40 
beelden te laten zien.
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Discipline: fotografie

Arjan Jeurgens
Arjan Jeurgens
Laagstrijp 30
5735 PD aarle-rixtel
0492-381 914
06-502 126 33
a.jeurgens@gmail.com



Al geruime tijd ben ik bezig met 
keramiek. Mijn enthousiasme en 
uitgebreide kennis heb ik via diverse 
workshops verrijkt. Deze passie, ooit 
begonnen met pottendraaien, heeft 
me gevoerd naar klei in al zijn facetten 
zoals rookstook, raku en pitfire.
Ik ben graag bezig met het 
observeren van de mens en beeld de 
verhoudingen graag, abstract in groot 
en klein, uit met een knipoog.

Discipline: keramiek

Diny Beniers
Diny Beniers
Sengersweg 7a
5735 CZ Aarle-rixtel
0492-382 763
diny.beniers@gmail.com



Beeldhouwen in steen, hout en glas.
Internationaal beeldhouwsymposium 
in steen.23 april tot 3 mei. Zowel 
op de werkplaats van Cees Meijer 
als bij mij zijn drie beeldhouwers 
gedurende tien dagen aan het werk. 
U kunt dagelijks komen kijken. In het 
weekend is op beide adressen een 
uitgebreide expositie ingericht .
Opening symposium 26 april om 14.30 
uur met een spectaculaire act door 
wethouder Frans Stienen op mijn 
locatie.

Discipline: beeldhouwen, glaskunst

Jan van de Pol
Jan van de Pol
De Wolfsputten 4
5709 PB Aarle-Rixtel
0492-383 794
doespol@planet.nl
www.janvandepol.nl



Internationaal Symposium van beeldhouwers 
in steen. 
Zowel op de werkplaats van Jan van de Pol 
als op mijn atelier zijn drie beeldhouwers 
gedurende tien dagen aan het werk ten 
aanschouwe van het publiek.
In de weekeinden is op beide adressen 
een uitgebreide expositie ingericht. Naast 
het werk van Jan en van mij kan werk 
worden getoond, dat door de deelnemers is 
meegenomen.en natuurlijk is het resultaat 
van het werk in die tien dagen te zien.
Opening symposium 26 april om 14.30 uur 
met een spectaculaire act door wethouder 
Frans Stienen, gemeente Helmond op de 
locatie van Jan van de Pol, Wolfsputten 4, 
Helmond..

Discipline: Beeldhouwen

Cees Meijer
Cees Meijer
Bakelseweg 14
5735 SC Aarle-Rixtel
0492-665 139
06-200 915 86
cees@ceesmeijer.nl
www.ceesmeijer.nl



Très schildert met olieverf, acryl en aquarel.
Haar schilderijen ontstaan in haar atelier. 
Zij werkt laag over laag naar een sterke 
kleurintensiteit. Het licht en donker is 
zeer belangrijk en brengt een sfeer van 
verstilling.
Haar aquarellen schildert zij buiten in de 
openlucht of naar model. Ze laat zich door 
het moment van kijken en voelen inspireren.
Kunstopleiding:
1961-1965 Academie voor industriële 
vormgeving Eindhoven. Bij Jan Gregoor, 
Henk Brokke, Sieben, Smeets en Kees Bol.
1964 Tekenakte LO, Den Haag.
1979-1982 Kleurenleer bij Herman 
Rademaker.
1990-1991 Kunstgeschiedenis en 
kleurenleer bij Benno Sloots.
Vanaf 1975 werkzaam als beeldend 
kunstenares; vanaf 1977 tot 2005 werkzaam 
als docente tekenen en schilderen bij 
kunstencentrum “De Wiele” te Geldrop.

Discipline: Schilderen

Tres Oerlemans-Verhallen
Très Oerlemans-Verhallen
Pater Eustachiuslaan 10
5735 SK Aarle-Rixtel
0492-524 194
06-578 599 54
tres.oerlemans@online.nl
www.tresoerlemans.nl



Stichting Kunstroute Laarbeek

www.kunstroutelaarbeek.nl

Beek en donk

aarle rixtel lieshout

 mariahout

Kunst-werk in wording
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secretaris

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid/website

creative director

Henrie Segboer
Eijndhovenstraat 9
5738 BR  Mariahout
0499-422643
kunstroute@hsegboer.nl

Elisabeth Melby
De Peppel 1
5741 DV Beek en Donk
0492-466400
emelby@emelby.net

Maria Verschuren
Akker 1
5737 BR Lieshout
0499-422882
mmtv@hetnet.nl

Cees Meijer
Bakelseweg 14
5735 SC Aarle-Rixtel
0492-665139
cees@ceesmeijer.nl

Dorothea Alting von Geusau
Pater de Leeuwstraat 19
5741EE Beek en Donk
0492-468318
dorothea@dorotheaavga.nl

Kitty Tijbosch
Atelier Xplore
Crommenacker 4
5737 RP Lieshout
06-40024256
atelierxplore2@gmail.com



Onze dank gaat uit naar:

/RotaryGBL

/RotaryGBL


