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Kunst in groen

16-17 september
23-24 september

‘t Oude Raadhuis
Heuvelplein 8, Beek en Donk

overzichtstentoonstelling

16-17 september, 23-24 september
11.00 - 17.00 uur

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

Deze tentoonstelling is een overzicht van 50 jaar schilderen en tekenen. 50 jaar
geleden heb ik mijn opa geschilderd die poseerde op de academie in de avond.
De afgelopen 50 jaar heb ik geschilderd met hart en ziel. Nu ik 75 ben is die drang er
nog steeds om nieuwe werken te maken. Ik laat u graag mijn ontwikkeling door de
tijd heen zien en hoop dat u ervan geniet.
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beeldhouwen, grafiek,
schilderen, tekenen

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

Figuratief en abstract werk in hardere steensoorten zoals marmer, arduin en graniet.
Organische vormgeving.
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beeldhouwen

Ook dit jaar organiseer ik samen met Jan van de Pol het beeldhouwsymposium
Rencontres Sculptural VII. Dit jaar is het thema: beeldhouwers met een vluchtelingenachtergrond. Vier beeldhouwers op de werkplaats van Jan van de Pol en van mij.
Uitwisselen van kennis en ervaring in een ontspannen ambiance is onze doelstelling.

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

Beeldhouwwerk in steen, hout en de laatste jaren in glas.
Tijdens de kunstroute wordt van 14 september tot 24 september zowel bij Cees Meijer
als bij mij het 7e internationaal beeldhouwsymposium in steen gehouden. Deze keer
zijn 2 Iraniërs en 2 Syriërs uitgenodigd, alle 4 met een status van vluchteling.
U kunt dagelijks komen kijken hoe beelden tot stand komen.
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beeldhouwen,
glaskunst

Joke Brink
De Wolfsputten 4a
5709 PB Aarle-Rixtel
0492-381 884
06-232 246 12
j.brink@hetnet.nl
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beeldhouwen, schilderen,
sculptuur, tekenen

Altijd op ontdekkingstocht, zowel tekenend, schilderend en boetserend; mens dier en
landschap als inspiratiebron. Ik maak gebruik van allerlei materiaal zoals gouache, olie,
krijt , driftwood en soms papier maché.

KBO Aarle-Rixtel
contactpersoon: Huub Giesen
De Pastorie
Heindertweg 1
5735 CC Aarle-Rixtel
0492-381 703
h-giesen@hotmail.com

Met deelname aan de Kunstroute Laarbeek wil KBO Aarle-Rixtel zich manifesteren
als een veelzijdige vereniging, waar ook plaats is voor diverse vormen van kunstuitoefening.
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quilt, beeldhouwen,
schilderen

Marc Bies
Galerij-Museum-Bies
Bosscheweg 15
5735 GR Aarle-Rixtel
0492-381 870
06-360 019 71
info@galerij-museum-bies.nl
www.galerij-museum-bies.nl
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schilderen

Mijn schilderijen zijn geladen met energie, waarvan ik hoop dat de beschouwer
dat voelen kan. Mijn inspiratie om tot schilderwerken te komen haal ik vooral uit
organische vormen. Zo hebben mij de menselijke figuur, rotsen, bomen en planten tot
schilderen aangezet. Vaak leidt dit tot een geabstraheerd motief maar soms ook tot
algehele abstractie. De meeste van mijn schilderijen zijn in de open lucht ter plekke
van de inspiratiebron ontstaan.

Riet Hagelaar-van Bree
Human Art
Barthold van Heesselstraat 9
5735 AK Aarle Rixtel
0492-382 416
06-133 031 75
r.hagelaar@live.nl
www.riethagelaarvanbree.exto.nl

Aquarel/olieverf abstracte tekeningen
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schilderen, tekenen

Linda Deckers
Lieshoutseweg 36
5735 BD Aarle-Rixtel
06-553 739 20
info@lindadeckers.nl
www.lindadeckers.nl
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mixed-media, schilderen

Het werk van Linda Deckers is uit vele kleur- en materiaallagen opgebouwd, wat leidt
tot levensvolle abstracte vormen met een natuurlijke textuur.
Door te spelen met lichtval, schaduw en contrast laten de doeken bij iedere
toeschouwer een andere impressie na.

Eef Wezenberg
eye4glass
Lieshoutseweg 43
5735 BB Aarle-Rixtel
0492-383 792
wezenberg46@gmail.com
www.eefwezenberg.wixsite.com/
eye4glass

Eef Wezenberg (1946) is glaskunstenaar. Zijn werk wordt gekenmerkt door
geometrische objecten die worden voorzien van een enkel kleurvlak. Daarmee wordt
de illusie van beweging gecreëerd. Wie om een van zijn glasobjecten heen loopt ziet
een constante beweging van lichten kleur. Het gaat Eef Wezenberg dan ook om het
‘spel van illusies’.
Eef Wezenberg zijn artistieke interesse lag aanvankelijk bij de architectuur maar
rond zijn 50ste kreeg hij belangstelling voor glas. Wezenberg verzamelt glas van
beroemde ontwerpers en hij bezit objecten van onder anderen De Bazel, Berlage,
Copier, Riezebos, Šípek en Žila. Tien jaar geleden ontdekte Wezenberg dat Nederlandse
glasontwerpers hun objecten vaak in Tsjechië laten fabriceren. Sindsdien heeft Eef
Wezenberg alleen nog maar objecten van optisch kristal ontworpen. Deze objecten zijn
door Astera geproduceerd.
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glaskunst

Maria Verschuren
Akker 1
5737 BR Lieshout
0499-422 882
06-153 663 64
mmtv@hetnet.nl
www.mariaverschuren.nl
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schilderen

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.

Ineke Gevers
Albertbotslaan 6
5737 CK Lieshout
06-384 596 55
ineke.gevers@gmail.com
www.inekegevers.exto.nl

Op een realistische manier schilder ik wat ik tegen kom onderweg. Ik maak foto’s
tijdens het wandelen en op vakantie. Daar kies ik de foto uit die me raakt en dat
probeer ik dan met olieverf op t doek te zetten met penseel en paletmes.

11

schilderen

Kitty Tijbosch
Atelier Xplore
Crommenacker 4
5737 RP Lieshout
06-400 242 56
info@atelier-xplore.nl
www.ditismijnfeestje.nl
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beeldhouwen, schilderen,
grafisch ontwerp

Kitty Tijbosch heeft zich op diverse creatieve vlakken weten te ontplooien. Vele jaren
heeft zij geschilderd; moderne, kleurrijke schilderijen met veel dynamiek.
Sinds juli 2015 is zij gaan beeldhouwen in steen, een materiaal wat haar goed bleek
te liggen. Een strakke vormgeving en sterk lijnenspel verraden haar achtergrond als
grafisch ontwerpster. Zij werkt veelal in het thema (zeil)boten. Dit doordat zij als kind
hiermee is opgegroeid; haar vader was een fanatieke zeiler en het gezin bracht zo alle
weekenden en vakanties door op de Friese meren. Het is fijn de herinneringen en het
gevoel vast te houden d.m.v. deze beelden. Diverse steensoorten worden gebruikt,
soms in combinatie met andere materialen wat een verrassend resultaat oplevert.

Thea Schrama
Dorpsstraat 93
5737 GB Lieshout
0499-423 011
06-521 677 58
theaschrama@gmail.com

Schilder met acryl verf realistisch met kwast of paletmes.
Ook teken ik graag met pastelkrijt.
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schilderen

Suzy Bevers-Nuyts
Duin 2
5737 RH Lieshout
0499-422 258
06-120 649 90
suzybevers@gmail.com
www.suzysartworld.nl
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schilderen

Geïnspireerd door mijn omgeving en vakanties maak ik schilderijen met een
verscheidenheid van technieken, stijlen en onderwerpen, variërend van de klassieke
olieverf tot de moderne graffiti.
Ik vind het fijn als mijn schilderijen een onderwerp van gesprek vormen die
herinneringen, emoties en ideeën naar boven brengen.

Tonnie Raaijmakers
Wethouder Notenplein 5
5741 JA Beek en Donk
0492-774 205
raaijmakers1936@hotmail.com

Surrealistisch, figuratief, wijzend naar realisme
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schilderen

Will van Berlo
Atelier Berloz
Bernadettestraat 58
5738 AZ Mariahout
0499-422 030
06-125 785 26
will@berloz.nl
www.berloz.nl
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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?
Zeer geïnspireerd door de raakvlakken in mijn ‘Vrijheid’ zijn mijn werkstukken ontstaan.
Extra: “Kunstuitleen”
Hiermee kunt u tegen een aantrekkelijk tarief kunst lenen en experimenteren met
hedendaagse kunstwerken in allerlei stijlen en technieken.

schilderen, tekenen

Berdy Leenders †
Julianastraat 17
5738 AL Mariahout
0499-423 357
06-384 586 39
marijke_leenders@hotmail.nl

In 1998 is mijn zus Berdy Leenders overleden. Als kunstenaar haalde ze haar
inspiratie door het nauwgezet waarnemen van de omgeving met de gebeurtenissen
die zich in haar leven afspeelden
Haar tekeningen en schilderijen waren een onderzoek naar de vermenging van het
gevoel en het verstand: de intuïtieve ruimte.
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schilderen, tekenen

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

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.
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.
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.

Conny van Acquoy
Atelier Conny van Acquoy
Kapelstraat 55
5741 CC Beek en Donk
06-132 788 76
c_acquoy@hotmail.com
www.connyvanacquoy.exto.nl

Het realisme en het magisch realisme komt voorbij.
Voornamelijk Schotland staat centraal, wildlife, landschappen, zeezichten en de
Mythen en Legenden van het land.
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schilderen

Thea Blok
Atelier NU
Kapelstraat 20
5741 CE Beek en Donk
0492-462 689
06-419 240 22
theablok@kpnplanet.nl
www.theablok.nl
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Mijn enorme passie is mijn 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
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 vernieuwing in
mijn werk, wat mij innerlijk verrijkt. U bent van harte welkom in mijn galerie en atelier.

beeldhouwen, keramiek, mixed-media,
schilderen

Wendy Mulders
Atelier NU
Muzenlaan 76
5741 NS Beek en Donk
0492-464 821
06-409 789 18
w.mulders@onsbrabantnet.nl

Ik maak klein tot middelgroot keramisch werk.
Zowel realistisch als abstract waarbij het gevoel tot uitdrukking komt.
De simpele lijnen, vlakken en stucturen geven een grote expressie aan mijn werk.
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keramiek

Dorothea Alting von Geusau
Pater de Leeuwstraat 19
5741 EE Beek en Donk
0492-468 318
06-126 250 35
dorothea_altingvongeusau@
yahoo.com
www.dorotheaavga.nl
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schilderen, sculptuur, tekenen

Met behulp van de 17e-eeuwse schilderstechnieken en een klein palet van slechts 6
kleuren, probeer ik drie dimensies realistisch te vertalen naar twee, zonder daarbij de
essentie verloren te laten gaan. Ik maak stillevens, landschappen, portretten, illustraties
van boeken en sinds kort ook beeldjes.
Portretten schilder ik uitsluitend naar model, ik probeert het karakter van de persoon te
leren kennen en vast te leggen op het doek. Het liefst met een kwinkslag of verhulde
verwijzing.

Mieke Beijer
Atelier Mieke Beijer
Brakenstraat 14
5741 SR Beek en donk
0492-462 696
06-290 125 00
miekebeijer@hotmail.com
www.onlinekunstenaars.nl

Ik nam deel aan symposia in Fines(Sp), Morges(Swiss), Castelraimondo(It),
Roldan(Arg), San Martin(Arg), Lockenhaus(Oostenr)Borkel en Schaft,Elburg,
Nistelrode.
Prijzen en Projecten: 1e prijs Concorso Escultura Castelraimondo (It) Collection
Ieshima Town (Jap), Verpleeghuis Dorestad,Ontmoeting Valkenswaard, Ereblijk gem.
Laarbeek, Cifu Prefectural Museum (Jap) e.v.a.
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 is een uitdaging om tot een logische en compacte
compositie te komen.
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beeldhouwen

Misrie van Rixtel
Haverkamp 20
5741 PN Beek en Donk
06-485 643 64
misrievanrixtel@gmail.com
www.misrie.nl
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schilderen, beeldhouwen

Intuïtief schilderen is schilderen zonder oordeel op wat je maakt.
Elke keer opnieuw vind ik het een geweldige ervaring om tijdens het schilderen, mijn
gedachten van ‘moeten’ en ‘persé willen’ los te laten … en wanneer dit lukt te ervaren dat
het schilderen vanzelf gaat en vrij voelt, met als kers op de taart, een tevreden gevoel en
een mooie creatie. Hoe vrijer ik kan werken hoe mooier de resultaten op het doek. Vrijheid
ervaren tijdens het schilderen is een groot goed. Ik weet van te voren niet wat ik ga
maken, maar ik heb wel een anker waar ik mij mee verbindt. Dit kan zijn; ‘n inzichtkaart,
‘n klassiek muziekstuk, ‘n bepaald lied wat ik mooi vindt etc.
Daarnaast werk ik graag (intuïtief) in zachtere stenen omdat ik hierbij mijn denken kan
stilzetten. Ook hier weet ik niet wat ik ga maken.

Guus van den Elsen
Venstraat 1
5741 SP Beek en Donk
0492-463 774
06-293 352 34

Beeldhouwen in graniet en brons. Alle beelden zonder titel.
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beeldhouwen

Eethuis De Donck
Piet van Thielplein 56
5741 CP Beek en Donk
0492-462 767
06-128 460 25
info@dedonck.nl
www.eethuisdedonck.nl
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schilderen, fotografie

Foto tentoonstelling in Martinus van Thielpad en Hendrik van Thielpad, tevens hangen
er in het café schilderijen van Angela Barton, werkneemster bij het eethuis en van
Annie van Hoek, vrouw van de eigenaar.

Mieke van Schijndel
Otterweg 28
5741 KM Beek en Donk
0492-464 446
06-413 098 97
mieke.van.schijndel1@gmail.com

Ik maak voornamelijk fantasie viltwerk, grotendeels gecombineerd met hout.
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viltwerk

De Nieuwe Werf, ORO
Wethouder Heinsbergenplein 4
5741 HX Beek en Donk
Contactpersoon:
Gusta van der Ven
0492-732 006
gvdven@oro.nl
www.artoro.nl
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Binnen de Nieuwe Werf , een dagbesteding van stichting ORO, zijn verschillende
kunstenaars werkzaam. Ieder hebben zij hun eigen stijl en werken zijn zowel individueel
als gezamenlijk aan een kunstwerk. Het werk typeert zich vaak door het kleurgebruik en
de uitgesproken afbeeldingen.
kunstenaars:
Arnoud Verdaasdonk, Billy Verpoort, Andrea Hulsen, Petra Engels, Erwin van Eijk, Koen van
de Kerkhof, Mercedes Evers.

schilderen, sculptuur, tekenen

Arjan Jeurgens
Laag Strijp 30
5735 PD Aarle-Rixtel
06-502 126 33
a.jeurgens@hotmail.com
arjanjeurgensphotography.com

Mijn fotografiestijl is te omschrijven als documentair, ongepolijst en niet
gemanipuleerd. zoals in de serie ‘mannen van staal’ en de serie over Sumatra.
’MANNEN VAN STAAL’
Deze serie neemt je mee naar een industriestad in noordwest India, waar
mannen in werkplaatsjes op een typische en eigenwijze manier de meest
verbazingwekkende producten maken van staal. In deze harde, ongepolijste
wereld van chaos en overleven, vertellen ze hun eigen verhaal. Een verhaal van
vakmanschap, inventiviteit en trots.
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fotografie

Jowan Iven
Schoolstraat 41
5741 CT Beek en Donk
0492-463 946
jowaniven@gmail.com
www.jowaniven.nl
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fotografie

Jowan Iven experimenteert met fotografie door onderwerpen in de natuur op een
abstracte wijze te vast te leggen.
Met behulp van verschillende cameratechnieken wordt in het veld al een bijzonder beeld
gecreëerd wat doet denken aan een tussenvorm van fotografie en schilderkunst.
Tijdens de kunstroute 2017 ligt zijn focus op fotografie van bomen.

secretaris

Henrie Segboer
Eijndhovenstraat 9
5738 BR Mariahout
0499-422 643
kunstroute@hsegboer.nl

bestuurslid

Arjen Jeurgens
Laagstrijp 30
5735 PD Aarle-Rixtel
06-502 126 33
a.jeurgens@hotmail.com

penningmeester

Elisabeth Melby
De Peppel 1
5741 DV Beek en Donk
0492-466 400
emelby@emelby.net

bestuurslid/website

Dorothea Alting von Geusau
Pater de Leeuwstraat 19
5741 EE Beek en Donk
0492-468 318
dorothea@dorotheaavga.nl

bestuurslid

Maria Verschuren
Akker 1
5737 BR Lieshout
0499-422 882
mmtv@hetnet.nl

grafisch ontwerp

Kitty Tijbosch
Atelier Xplore
Crommenacker 4
5737 RP Lieshout
06-400 242 56
info@atelier-xplore.nl

bestuurslid

Cees Meijer
Bakelseweg 14
5735 SC Aarle-Rixtel
0492-665 139
cees@ceesmeijer.nl

www.kunstroutelaarbeek.nl

