Kunstroute

Gulpen-Wittem

8e Editie
46 locaties 102 kunstenaars
Pinksterweekend 3, 4 & 5 juni 2017
11.00 tot 17.00

“Kunst en wetenschap zijn net vrouwen, zij willen veroverd worden”. (Bomans)

Iedere keer als de werkgroep van de Kunstroute Gulpen-Wittem
letterlijk met niets en op 0 begint is er de hoop dat het wederom een
prachtig gebeuren zal gaan worden met een diversiteit aan kunstnaars en bovenal van hun kunstwerken. Met het organiseren van
dit evenement is bijna een jaar gemoeid, van het eerste werven van
kunstenaars tot de aftrap van de kunstroute op 3 juni a.s. Ook voor
de 8e editie van dit evenement is de werkgroep er in geslaagd een
gevarieerd aanbod bijeen te krijgen. Uiteraard is dit alleen mogelijk
geweest door de aanmelding van de kunstenaars die zich ook dit
keer weer massaal hebben gemeld. In dit boekwerkje vindt u alle informatie die nodig is om u te kunnen laten genieten van de kunst en
veelal krijgt u tevens de kans de kunstenaars zelf te ontmoeten. Om
alle locaties te bezoeken zult u de drie dagen beslist nodig hebben.
Mede door het overzicht in dit boekje kunt u echter zelf bepalen waar
en bij wie u wilt gaan kijken. De locaties staan allemaal vermeld op
de plattegrond zodat u uw weg zelf kunt uitstippelen voor een mooie
dag kunst kijken ….
Tijdens de kunstroute is het zeer de moeite waard om een bezoek te
brengen aan de twee muzikale podia. Beeldende kunst ontmoet
daarmee de muziek en andersom. .
De werkgroep hoopt dat er voor ieders smaak iets te zien en te horen is.
Wij wensen u een prachtig weekend toe vol kunst, maar vooral ook
gezellige Pinksterdagen in het schitterende heuvelland van Zuid Limburg.
De werkgroep
Kunstroute Gulpen-Wittem
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Herberg De Zwarte Ruiter
aan de Markt in Gulpen
is een begrip
in het Limburgse heuvelland
Gelegen onder de rook
van de Gulpener Bierbrouwerij
Dorpsfiguren, krantenlezers,
wandelaars en fietsers,
vaste gasten en toeristen,
zakenmensen, verenigingen,
ze ontmoeten elkaar
bij De Zwarte Ruiter
U kunt er terecht
voor koffie en de krant,
lunch, diner, of een borrel.
Er heerst een gezellige
huiskamersfeer in het bruin
café-restaurant en op het terras
Wist u:
Dat de zaak al 25 jaar een podium
biedt voor klassieke muziek en
beeldende kunst ?
Dat u vanaf maart 2017
in de herberg kunt

overnachten ?

Welkom bij De Zwarte Ruiter:

Altijd iets nieuws te
proeven, zien,
beluisteren en beleven
Markt 4, 6271BD Gulpen tel 043-4504635 www.herbergdezwarteruiter.nl

1 Gulpen

Herberg“De Zwarte Ruiter”		
Markt 4
Erik Pluis 								
2 Gulpen
Toeristenkerk			Rosstraat 5
		Bea van der Drift-Mofers			
		Olga Crombag			
		
Kaza Poorter
		Elfi Hertog
		Katja Stienen
		
3 Gulpen
Ateljé Esbé			
Dorpsstraat 17
		Stan Bisschoff & Marie José van der Heijden			
4 Gulpen
Atelier Anja Ysermans		
Oude Maastrichterweg 40
		Anja Ysermans
		Hub Cilissen			
		Ben Wisman			
De Auw Sjoekelaatfabriek		Ringweg 31					
5 Gulpen
		Marjon Bessems
6 Gulpen
M. van Loo-van Rooijen		
Rijksweg 70
7 Gulpen
Marcelle van Dijck-Heitzer		
Akelei 3
		Marjan Smeets
		Paula Strauven
		Nick Koolen		
8 Gulpen
Elisabeth Aussems-Albring		
Nieuwstraat 1		
9 Wijlre		
Kunst & Verzamelhuis		
Parallelweg 9		
Tineke van Dien		
10 Wijlre		
Mia Bemelmans			
Burg. Bar. V. Hövellstraat 23
11 Wijlre		
Galerie“In de schuur”		
Valkenburgerweg 104
Helga van der Poel
		
Anne van der Poel			
		Jacky Stappers		
		Jes Pisters
		Ingid Capozzi
		Cor de Ree					
		Franz-Josef Vanck
		
Diart (Diana Lemmens en Helmar Hubbes
		
Michiel van Luijn
		Ineke Voigt
		Frans Thevis
12 Wijlre		
Anny Colen			
Valkenburgerweg 123
		Gerda Meijer-Neven
		Gerry Delnoy-Rodrigas
13 Wijlre		
Uschi Ploumen-Dohr		
Baggelsgats 1
14 Wijlre		
buitenplaats Kasteel Wijlre 		
Kerkpad

15 Wijlre		
Wil Kroon			
Brouwerijstraat 13
		Wil Kroon
		
Toine van Eys		
16 Elkenrade
Mieke Horsmans			
Elkenrade 12 a		
17 Elkenrade
Hans Raymaekers			
Elkenrade 7		
		Ankie Bleilebens-Vrolings
18 Elkenrade
Jo Havenith			
Elkenrade 5
		Esther Loffeld			
19 Elkenrade
Alkenrode			Elkenrade 11		
		Lieke van der Venne			
		Thuur Bemelmans
		Jan Sijstermans
		Karin Eymael
20. Elkenrade
Els de Veen			
Elkenrade 10 b 		
21 Eys		
Carla Muijrers-Noppeneij		
Vinkstraat 16
22 Eys		
Galerie Eys			
Grachtstraat 11 a
		Mari-Janne van Heusden
		
23 Eys		
Hanny Prevoo			
Hoebigerweg 10		
24 Wittem-Partij Kasteel Wittem			
Wittemer Allee 3
		Ted Vroemen
25 Wittem-Partij Klooster Wittem			
Wittemer Allee 32
		John Penning
		Mia America
		
Marie-Jose van der Meer
		Luc ten Klooster
		Willi Arlt
		
Herman van Loon
		Sonja Reedijk
		Leo Bokmans
		Peter Hermans
		Raph Janssen
		Felis Wijns
		Minke Haaksma
		
Stichting Afrika Anders
26 Wittem-Partij Le Cerff producties		
Rijksweg 8 A
		
Marthy Kerff
		
Imke van den Berg
27 Wittem-Partij Het Wienhoes			
Oude Heirbaan 4a
		 Loek Nieuwendijk
		Jan Wijers
		
Loes Knoben-van Herwaarden
		Jörg Ridderbusch		

		

28 Wittem-Partij Artide groep			
Oude Heirbaan 7
		Artidé
		
Hella Hermans-Gouder de Beauregard
		
Reggy Bruine de bruin
		Yasja Ligtelijn
29 Wittem-Partij Potterie Partij			
Rijksweg 26
		Huub Paasen
30 Nijswiller
Erik Vonk				Vossenstraat 26
31 Mechelen
Riekie Janssen-Sintzen		
Meester Beukenweg 14
32 Mechelen
Ria’s keramiek en Sieraden		
Schweibergerweg 26
		
Ria Reitz
		
Mieke van Dijk			
33 Mechelen
Hof van Kosberg			
Schweibergerweg 80
		Maud Loop
		Bert Vissers
34 Mechelen
A gen doan			
Schweibergerweg 17
		Babke Moelee			
35 Epen		
Ger Koks				Boeienstraat 10
36 Slenaken
Marion Gijzen			
Hees 5
		Lucie Berben
		Anne Barneveld
		Chris Gadiot
37 Slenaken
Nadja Boon			
Dorpsstraat 17
38 Slenaken
Wietske Bosch			
Dorpsstraat 43
39 Slenaken
Marie-Jose Hafman-Wouters
Heijenratherweg 7			
40 Slenaken
Els Spronck - Vermeeren		
kerkdelstraat 32
41 Slenaken
Wim Cremers			
Kerkdelstraat 10
		Thea Bijl
42 Slenaken
Jean-Paul Vermariën		
Engelsdalstraat 33
		Monique Kerssemeeckers-van Dooren
43 Waterop
Bert Reijke			
Slenakerweg 29 			
44 Pesaken
Léon Schellinx			
Pesaken 19
45 Euverem
Cobben-Bertrand			Euverem 11
		Marianne MJJ Bongers-Ross
		Anny Breuer-Rodigas
		Julia Popovics			
46 Ingber
Podium Galerie Deps		
Wijnberg 2
		Léon Sporck
Kunstroute
Tijdens de kunstroute is het zeer de moeite waard om
Podium
een bezoek te brengen aan de twee muzikale podia.
		Beeldende kunst ontmoet muziek en andersom. .

Gulpen

Locatie 1. Herberg De Zwarte Ruiter
Locatieadres:
		

Markt 4
6271 BD Gulpen

Kunstenaar Erik Pluis
		www.erikpluisart.com
l
Mijn werken ontstaan door een wissel-

Gulpen

werking van toeval en intuïtie.
In dit proces van samenspel van verschillende verfsoorten en mediums ontstaat,
door gestuurd toeval, een samenspel van
kleuren en vormen.
Door de opbouw van diverse lagen epoxy
en verf ontstaat een gesuggereerde,
maar ook een daadwerkelijke diepte. Mijn
inspiratie haal ik uit bijzondere patronen
in stenen, structuren uit de natuur en
beelden uit de kosmos. Laat je inspireren
en prikkel je eigen verbeelding.

Locatie 2. Toeristenkerk Gulpen
Locatieadres:
		

Rosstraat 5
6271 BG Gulpen

Kunstenaar Bea van der Drift - Mofers
		www.beamofers@goudsmid.nl
Wij ontwerpen en vervaardigen eigentijdse en
duurzame sieraden, die zich
onderscheiden door ontwerp
vormgeving, exclusiviteit en
materiaal gebruik. Hierbij
staat kwaliteit, persoonlijk
advies en service voorop.

Locatieadres:
		

Rosstraat 5
6271 BG Gulpen

Kunstenaar Olga Crombag
		www.olgacrombag.jouwweb.nl
		
Mijn naam is Olga Crombag
en ruim 20 jaar geleden is mijn liefde om te schilderen

Gulpen

Locatie 2. Toeristenkerk Gulpen

Locatie 2. Toeristenkerk Gulpen
Locatieadres:
		

Rosstraat 5
6271 BG Gulpen

Kunstenaar Kaza Poorter
		www.kazapoorter.com
Serie micro-macro;
Als kind was ik al gefascineerd
door een zelf verzonnen wereld, identiek aan maar
		
ook kleiner dan en verstrengeld in de ‘onze’. De herinnering aan deze micromacrowereld werd weer levendig bij het lezen van ‘Hausing Problem’ van Henry
Kuttner en diende als basis voor deze serie schilderijen met dit onderwerp. Verder
maak ik lichtsculpturen, objecten en druk ik mono-prints.

Gulpen

geboren. Schilderen is voor mij een zoektocht. Het is kijken, genieten, ontdekken
en emoties. Mijn inspiratie komt voornamelijk uit de natuur en met name de
verweerdheid, roest en andere sporen die achtergelaten zijn. Met verf en een
verscheidenheid aan materialen probeer ik een compositie op te bouwen, met een
mooie gelaagdheid. Dit is vaak een gevecht op het doek... Zoekend verdwijn ik in
een “andere” wereld. Schilderen geeft me rust...

Gulpen

Locatie 2. Toeristenkerk Gulpen
Locatieadres:
		

Rosstraat 5
6271 BG Gulpen

Kunstenaar Elfie Hertog
		Elfies-art.nl

Gulpen

Mijn eerste jaren van schilderen heb ik de lessen
gevolgd bij, Welt & Art en Hee-Art (centrum voor
onderwijs in Kunsten) te Heerlen. Bij Welt&Art
volgde ik de basis cursussen tekenen en schilderen, daarna de specialisaties portret en model
en het Etsen. Vervolgens cursussen bij Claudia
Volders te Houthem en bij Harrie van der Aart
het Etsen Ook heb ik de opleiding op de Kunstacademie in Maasmechelen gedaan waarvoor
ik in 2011 afstudeerde. Als een trouwe deelnemer van diverse werkweken heb ik me enorm
laten inspireren.Zo was ik meerdere malen in
de Belgische Ardennen,de Franse Vogezen, het
Duitse Sauerland ,meerdere keren in Portugal,
Toscane Griekenland en Zeeland.

Locatie 2. Toeristenkerk Gulpen
Locatieadres:
		

Rosstraat 5
6271 BG Gulpen

Kunstenaar Katja Stienen
		www.katjastienen.nl
In mijn werk ga ik uit van een minimalistisch begin
dat ik van alle kanten onderzoek. Dit begin ligt
vast. Het kan het materiaal of de techniek of een
vorm zijn. Deze beperking helpt me te focussen, de
controle over het werk te houden en mijn grenzen
af te bakenen. Tegelijkertijd biedt het een schier
eindeloos aantal mogelijkheden. Het werk kan zich
organisch en dynamisch ontwikkelen. Door systematisch te werk te gaan lok ik zoveel mogelijk ideeën
uit. Dit houdt het proces onvoorspelbaar. Al zijn
de ingrepen gebaseerd op formeel onderzoek, het
persoonlijke aspect is essentieel. Gevoel en verstand
grijpen ineen. Enerzijds is de vraag: Wat is mogelijk?
Wat heb ik nog niet onderzocht? Kan het beeld
sterker? Anderzijds kies ik kleur, compositie, materiaal en techniek ook op gevoel. Ik refereer niet aan
iets buiten het werk, al staat associëren iedereen vrij.

Locatieadres: Dorpsstraat 17
		6271BK Gulpen

Kunstenaar Stan Bisschoff en Marie-José van der Heijden
		www.atelje-esbe.nl

Gulpen

Locatie 3. Ateljé Esbé

Locatie 4. Atelier Anja Ysermans
Locatieadres:
		

Oude Maastrichterweg 40
6271 EA Gulpen

Kunstenaar Anja Ysermans
		www.anjaysermans.nl
In mijn atelier en tuin is een
selectie te zien van 41 jaar
beelden maken. Abstract
minimalistisch werk uit eind
jaren 70 en 80. Figuratief - abstract werk, zowel ruimtelijke
als 2-dimensionaal, uit de
jaren 90 en later. Naast het
oude werk is ook nieuw werk
te zien: prints op aluminium
board, grote en kleine assemblages, tekeningen en
schilderijen.

Gulpen

Twee goudsmeden die met passie
en liefde voor elkaar en het vak,
samenwerken. Zij vullen het maken
van sieraden op geheel eigen wijze
in. Marie-José organisch, vanuit
het gevoel. Stan strak, overdacht,
minimalistisch. Hij is meester in
het weghalen en kan daardoor
een steen in zijn volle pracht laten
zien. Zij daarentegen houdt van
structuur, voegt graag bolletjes,
krulletjes of steentjes toe, maar er
moet wel altijd een balans in haar
sieraden zitten. Een samenwerking
die elkaar aanvult, waardoor zij de
wensen van de klanten goed kunnen invullen.

Gulpen

Locatie 4. Atelier Anja Ysermans
Locatieadres:
		

Oude Maastrichterweg 40
6271 EA Gulpen

Kunstenaar Hub Cilissen
		www.anjaysermans.nl

Gulpen

Schilderen in ei-tempera begint met het breken van een ei. Pigmenten worden gemengd
met eigeel, water en een beetje olie. En dan kun je schilderen. Zoals de Romeinen dat al
deden of op een minder klassieke manier.
Na het schilderen van een aantal verflagen, schuur of kras ik soms weer stukken weg
en ga zo door totdat ik de ondergrond goed vind. Dan begin ik met het onderwerp. De
laatste jaren is dat het ei. Soms naturalistisch, vaker abstract. Maar het blijven eieren.

Locatie 4. Atelier Anja Ysermans
Locatieadres:
		

Oude Maastrichterweg 40
6271 EA Gulpen

Kunstenaar Ben Wisman
		www.benwisman.nl
Het werk dat ik hier laat zien zijn
sieraden en lampen die tot stand zijn
gekomen door gebruik te maken
van 3D print techniek eventueel
gecombineerd met metaal of door
het geprinte model te gieten in zilver
of goud. 3D printen maakt een snelle
ontwikkeling door en de toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg
onbegrensd. Een van de sterke
mogelijkheden van deze manier om
gebruiksvoorwerpen te ontwikkelen
is het gemak van het maken van
verbindingen. Voorheen moest je
boren, lassen, frezen en draaien.
Nu is het mogelijk dmv. een
tekening een voorwerp of verbinding
te printen.

Locatieadres: Ringweg 31
		6271 AJGulpen

Kunstenaar Marjon Bessems
		www.marjonbessems.nl

Gulpen

Locatie 5. De Auw Sjoekelaatfabriek

Locatie 6. M van Loo- van Rooijen
Locatieadres: Rijksweg 70
		6271EK Gulpen

Kunstenaar M van Loo van Rooijen
		www.mvanloo-vanrooijen@live.nl
Ik maak schilderijen en spiegels met verschillende structuren in verschillende vormen en maten.

Gulpen

Het werk van Marjon Bessems is divers, maar
altijd te herkennen vanwege haar oorspronkelijke eigenzinnige handschrift. Met passie
en gedrevenheid creëert zij beelden en
schilderijen. Er is altijd sprake van een bepaald
soort rusteloosheid of misschien wel onrust.
Zij werkt snel en schetsmatig maar met grote
trefzekerheid. De thema’s die zij behandelt liggen diep verankerd in haar zelf en geven haar
leefwereld een andere dimensie. Het levert
een gedrevenheid op die zichtbaar wordt in
geabstraheerde figuratieve beelden. Haar jarenlange ervaring als galeriehouder heeft haar
inzicht vergroot in het vakgebied met betrekking tot mogelijkheden en onmogelijkheden.
Het onderscheidingsvermogen is daardoor
sterk ontwikkeld.

Gulpen

Locatie 7. Marcelle van Dijck - Heitzer
Locatieadres:
		

Akelei 3
6271 ED Gulpen

Kunstenaar Marcelle van Dijck-Heitzer
		www.marcellevandijck.com

Gulpen

In haar ruime en lichte atelier in Gulpen schildert en schrijft Marcelle, terwijl het
fotograferen voornamelijk gebeurt tijdens tochten die ze samen met haar man
maakt in de ruige wildernissen en desolate woestijnen in het zuidwesten van
de USA. Deze reizen zorgen voor inspiratie en vormen de connectie tussen haar
foto’s, schilderijen, dromen en aan papier toevertrouwde gedachten waarmee ze
haar liefde voor de ‘leegte’ van deze extreme plekken vertolkt. Laat je verrassen
door haar werken.

Locatie 7. Marcelle van Dijck-Heitzer
Locatieadres:
		

Akelei 3
6271 ED Gulpen

Kunstenaar Nick Koolen
		www.nickivyart.nl
Subtiele eenvoud kenmerken mijn beelden. En hoe abstract sommige objecten ook
zijn, altijd gaat er een realistische suggestie van uit. Verbindend element: mijn liefde voor
de natuur. Slechts vier metalen strips heb ik bijvoorbeeld nodig om een vogel (reiger)
tevoorschijn te toveren. In mijn werk zoek ik naar evenwicht. De mens bevindt zich in een
zelfgemaakt biotoop, waarin hij zich niet meer thuis voelt . Deze is abstract, hard en ver
van het natuurlijke
uitgangspunt. Ik help de
natuur niet, maar de natuur
helpt mij in mijn werk, om het
evenwicht in mijzelf terug te
vinden.

Locatieadres:
		

Akelei 3
6271 ED Gulpen

Kunstenaar Paula Strauven
		www.paulastrauven.be

Gulpen

Locatie 7. Marcelle van Dijck - Heitzer

Mijn grote inspiratiebron is “de mens”, hij is dan ook de enige constante in mijn
werken. Het zijn niet zozeer de anatomische vormen die mij boeien, maar wel de
innerlijke emotionele mens. Hierbij krijgt de vervorming van de figuur dan ook voorrang, ten voordele van de expressie.

Locatieadres:
		

Akelei 3
6271 ED Gulpen

Kunstenaar Marjan Smit
		www.marjansmit.nl
Ik probeer te spelen met transparantie en kleuren. Dan is glas het mooiste
medium. Een evenwicht tussen stoere vormen en fijnzinnige details.
Laat het licht zijn werk doen!

Gulpen

Locatie 7. Marcelle van Dijck - Heitzer

Gulpen

Locatie 8. Elisabeth Aussems-Albring
Locatieadres: Nieuwstraat 1
		6271AX

Kunstenaar Elisabeth Aussems-Albring
		

Gulpen

Mijn grote liefde voor allerlei
stoffen, kant, linten, knopen,
garens etc. Mijn kleurgevoel
en creativiteit laten mij al
meer dan 40 jaar textielkunst
scheppen! Van wandkleden,
plaids, sierdekens, sjaals,
petten, tot diverse tassen
in diverse modellen toe. De
laatste twee jaar heb ik exclusieve mode gemaakt voor
de iets grotere maten: jassen,
hesjes en capes. Ik geniet dat
ik als midden tachtiger op
deze manier mijn expressie
kan uitdrukken: met hand en
hart!

Kunstwandeling Gulpen
Start- en eindpunt
Duur van de wandeling
Lengte 			

De Markt in Gulpen
Ongeveer 1,5 uur
Circa 3 kilometer

De brochure van deze wandeling is gratis te downloaden op
www.ontdekgulpenwittem.nl.
Ook is de brochure gratis te verkrijgen in de VVV Limburg Winkel in Gulpen.

Met dank aan

Locatieadres: Parallelweg 9
		6321 BA Wijlre

Kunstenaar Tineke van Dien
		www.kunstenverzamelhuis.nl
		
Er bestaan zoveel mooie
materialen die ik met

Wijlre

Locatie 9. Kunst- en Verzamelhuis

Locatie 10. Mia Bemelmans

Locatieadres: Burg. Baron van Hövellstraat 23
		6321 DB Wijlre

Kunstenaar Mia Bemelmans
Maak moderne schilderijen in acryl.
Graag wil ik mijn werken tonen tijdens de
Kunstroute. U bent van harte welkom.

Wijlre

veel passie en geduld verwerk in de kunst.
Om naar te kijken of om gedragen te worden.
De liefde voor kleur en ritme zie je in al mijn werk terug.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Helga van der Poel
		www.helgavdpoel.nl
Wat betekend schilderen voor mij?
Net zo als mijn gezin, familie en vrienden, behoort schilderen bij mijn leven. Wonend in de prachtige omgeving
van het Heuvelland, hoef ik niet lang te zoeken naar inspiratie. Het landschap, en de dieren blijven mij boeien en
wil ik graag vastleggen op het doek. Het zijn telkens weer
kleine geluksmomentjes als de ogen van een koe vanuit
het schildersdoek naar mij kijken. Soms
lijken mijn schilderijen abstract, voor
mij zijn het herinneringen, gevangen in
olieverf.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Anne van der Poel / ProCasa
		www.procasa-anne.nl
Hoe leuk is het om je interieur een apart en creatief
tintje te geven? Een stoel die net even anders is, een
echte eyecatcher. Het bedenken en creëren hiervan is
voor mij nou net de uitdaging waar ik helemaal in op
kan gaan. Een apart stofje, een bijzondere kleurcombi
of juist door een meubel met een verhaal zoals een
dekenkist van oma die omgetoverd is tot een bankje.
Tijdens een workshop kan je je stoel geheel naar
eigen smaak stofferen, en daar help ik jou graag bij.

Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Jacky Stappers
		www.jackystappers.nl
Mijn bronzen beelden
hebben de afgelopen
		

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Jes Pisters
		www.jespisters.nl
Klei geeft mij de onbegrensde mogelijkheden mijn fantasie tot uitdrukking te
brengen. Tijdens het werken groeien mijn beelden in mijn handen uit tot organische vormen. De natuur is mijn grote inspiratiebron.Op dit moment werk
ik met papierklei waardoor mijn werken een fragiele en transparante uitstraling
krijgen. Ik gebruik oxides om de werken kleur te geven hierdoor houdt de huid
een open karakter. Met veel plezier geef ik in mijn atelier workshops en cursussen
voor mensen die zich meer willen ontwikkelen in het vormengeven in klei.

Wijlre

jaren verschillende periodes gekend. Van sterk
expressieve, ranke vrouwenfiguren naar meer
zorgeloze, volle en vrolijke dames. In mijn nieuwste
werk nu ook mannenfiguren, sterk in hun fysieke
verschijningsvormen, die tegelijkertijd kracht maar
ook ingetogenheid uitstralen. Ook de vrouwen
zijn weer terug in slanke, krachtige en expressieve
poses. De was, basis voor mijn boetseermodel, biedt
mij de mogelijkheid voor toepassing van verfijnde
lichaamshouding en stofuitdrukking of toevoeging
van vaak verrassende applicaties. Soms accentueren
kleurige patins het geheel. Meestal worden de
beelden voorzien van bijpassend ontworpen sokkels in steen of metaal.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Ingrid Capozzi
		www.ingridcapozzi.com
Ingrid Capozzi werkt met glas. Dit materiaal geeft haar de mogelijkheid om
wandobjecten te maken. Ze combineert glas met andere materialen, zoals oa textiel,
acryl- of olieverf, papier en metalen. Ze creert haar objecten dmv het versmelten van
glas in een glasoven of dmv het gieten van vloeibaar glas in een mal. Haar objecten
zijn organisch abstract. Waar lijnen, kleur en/of luchtbellen de aandacht vragen.
Het glas fungeert vaak als een venster voor dieper liggende lagen, welke in meer of
mindere mate zichtbaar zijn. Het werk kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel
details, hoe langer je kijken, hoe meer je gaat zien.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Cor de Ree
		www.corderee.nl
Mijn werk bestaat uit het ontwerpen van tronen, banken, torens,
enz. Na een gedetailleerd ontwerp bouw ik een frame van
koperen buis dat bekleed word met koperen en/ of zinken plaat.
Het geheel word verfraaid met glas in lood en kleine ornamentje.
Het zachtsolderen zorgt er voor dat er een mooie structuur ontstaat
op de naden. De objecten zijn een mix van allerlei stijlen. Details
van Jugendstil of Arts and Crafts (Mackintosh), maar ook Moorse
of Neo gotische invloeden. Het zijn objecten die een heel eigen
wereld vormen, mijn wereld.

Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Frank-Josef Vanck
		
		
Franz Josef Vanck (1960)
maakt kwetsbare beeldjes die hij in

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Diana Lemmens en Helmar Hubbes / DIART
		www.diartdesign.nl
		
Sieraden met een verhaal.
Wij maken sieraden die ontstaan door verhalen,
gebeurtenissen, gedachten van onze klanten of die
in onze hoofden spelen. Wij werken in goud, zilver en
edelstenen. Maar ook in titanium en zirconium. Hierbij
ontstaat een samensmelting van kunstzinnige vormgeving en vakmanschap. Natuurlijk moderniseren wij
ook uw oude of geërfde sieraden.

Wijlre

een krachtige hardstenen context plaatst. Hij was niet
voorbestemd voor de kunst. Hij moest een echt vak leren.
Hij werd opticiën en later steenhouwer. Achteraf zijn het twee
onmisbare vaardigheden geworden, die zijn werk
karakteriseren. Franz Josef is een oermens die monumentaliteit
paart aan intimiteit. Thema’s zijn de ontmoeting, het gesprek,
de balans, de moeilijke weg omhoog, de nietigheid van de
mens in het heelal.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Michiel van Luijn
		www.michielvanluijn.com
Door natuurlijke materialen, als zwerfkeien en natuursteen, te
combineren met duurzame materialen, zoals fragiele RVS-buizen,
ontstaat er (zit-)design met een unieke uitstraling.
Klassieke vormen, stilistisch en organisch, om naar te kijken en om
op te zitten. Inspirerende blikvangers. Toegepaste kunst voor in huis,
op het terras of in de tuin. Door het gebruik van zwerfkeien, platen
natuursteen en andere duurzame materialen ontstaan meubels met
een unieke uitstraling.

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”
Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Ineke Voigt
		www.voigtpaintings.nl
Het werk van Ineke Voigt, laat zich het beste omschrijven als materieschilderijen.
Door het opbrengen van materialen, ontstaat een werk met veel reliëf en warme
kleuren. De schilderijen zijn in acryl en de gebruikte materialen zijn stoffen,
golfkarton, gaas, papier, zand enz. Het zijn vaak waardeloze afvalproducten die de
mooiste resultaten geven. De werken zien er doorleefd uit, mede door het gebruik
van vele lagen verf. De kleuren zijn bepalend voor Ineke. Grote vlakken worden
afgewisseld door kleine accenten en geven samen de balans die de werken zo
mooi maken.

Locatieadres: Valkenburgerweg 104
		6321 GH Wijlre

Kunstenaar Frans Thevis
		www.fransthevis.nl
De werken van Frans		
Thevis zijn op zich zelf staande

Wijlre

Locatie 11. Galerie “In de schuur”

Locatie 12. Anny Colen

Locatieadres: Valkenburgerweg 123
		6321 GC Wijlre

Kunstenaar Anny Colen
		www.annycolen.exto.nl
Passie kleur en emotie vormen voor mijn werk de belangrijkste
inspiratie bronnen, waarbij natuurlijke elementen steeds terug
komen. Zowel figuratieve kleurrijke bloemenschilderijen van
olieverf, als abstracte werken (acryl) afgeleid uit natuurlijke
vormen, zijn mijn veelvuldig terugkerende thema’s.

Wijlre

keramische objecten waarbij de link naar letters en
leestekens nog regelmatig in het werk terug te vinden
is. Goed herkenbaar door de organische vormen, de
structuren en applicaties is zijn werk veelal afgewerkt
met een monochrome sinterengobe.

Wijlre

Locatie 12. Anny Colen

Locatieadres: Valkenburgerweg 123
		6321 GC Wijlre

Kunstenaar Gerda Meijer-Neven
		www.gerdameijer.nl
Ik ben nog steeds met heel veel plezier op ontdekkings tocht. Maak dan kleurrijke en
expressieve doeken meestal met acrylverf en werk in diverse stijlen.
Mijn onderwerpen haal ik uit het dagelijkse leven. Sta open voor nieuwe ideeen en
merk dat ik daardoor meer inspiratie krijg.

Wijlre

Locatie 12. Anny Colen

Locatieadres: Valkenburgerweg 123
		6321 GC Wijlre

Kunstenaar Gerry Delnoy-Rodrigas
		
Ik ben reeds vele jaren een enthousiast amateur.
Mijn bronzen beelden zijn veelal figuratief.
Hierbij probeer ik een bepaalde beweging, élégance of humor in een
beeld van mens of dier vast te leggen.
Het zou fijn zijn U te mogen begroeten tijdens de Kunstroute.

Locatieadres: Baggelsgats 1
		6321 GS Wijlre

Kunstenaar Uschi Ploumen-Dohr
		www.uschiploumen.exto.nl
Mijn schilderijen in landelijke
stijl zijn herkenbaar aan het aardse kleurenpalet en
		

Wijlre

Locatie 13. Uschi Ploumen-Dohr

Locatie 14.
		

buitenplaats
Kasteel Wijlre

Locatieadres:		
Kerkpad
			6321 PP Wijlre

buitenplaats
		
KASTEEL WIJLRE
estate

Tentoonstelling: Cut, Split & Eat –
Gordon Matta-Clark (1943-1978)

Wijlre

zoekende in rust, lichtval en compositie. Dieren spelen meestal de hoofdrol in de
schilderijen in acryl .Voor waarheidsgetrouwe portretten en stillevens geef ik aan olieverf
de voorkeur. Als nieuwe techniek heb ik mixed media toegevoegd waar vaak verassende
effecten mee worden gecreëerd.

Wijlre

Locatie 15. Wil Kroon
Locatieadres: Brouwerijstraat 13
		6321 AG Wijlre

Kunstenaar Wil Kroon
		www.wilkroon.nl
Het		
spel van het licht proberen te vangen in verf. Mijn onderwerp is het alle
daagse, en de stille of uitbundige schoonheid ervan.

Wijlre

Locatie 14.
		

buitenplaats
Kasteel Wijlre

Locatieadres:		
Kerkpad
			6321 PP Wijlre

		

Kortingsvoucher:
Entree €4 i.p.v. €8
Museumkaart gratis

Bezoekadres:
Kerkpad, 6321 PP Wijlre

Locatieadres: Brouwerijstraat 13
		6321 AG Wijlre

Kunstenaar Toine van Eijs
		www.inki-toine.nl

Wijlre

Locatie 15. Wil Kroon

Locatie 16. Mieke Horsmans
Locatieadres:
		

Elkenrade 12 A
6289 NB Elkenrade

Kunstenaar Mieke Horsmans
		www.miekehorsmans.nl
Paarden spelen de hoofdrol in mijn werken.
Hierdoor word ik geïnspireerd: De schoonheid
van het paard. Ze stralen plezier en tevredenheid
uit. Tijdens deze expo presenteer ik nieuw werk,
met combinaties van glas en brons.

Wijlre
Elkenrade

Sinds 1992 schilderijen; opleiding bij Berdt Mullenders
en Sandra Hommen. Dit kunstenaars duo vormde en
motiveerde mij. In 2004 begon ik bij Harry van der
Aart, een bekend grafisch kunstenaar uit Maastricht.
Bij hem ontwikkel ik mijn etsen, zeefdruk, houtsnede
en lino. Ik ben lid van de groep “Linea Forte”. Daarmee
treden we naar buiten, o.a. met exposities en op de
betere kunstmarkten. Mijn persoonlijke interesse is de
basis voor mijn onderwerpen.

Elkenrade

Locatie 17. Hans Raymaekers
Locatieadres:
		

Elkenrade 7
6289 NA Elkenrade

Kunstenaar Hans Raymaekers
		www.acclararefoto.com
Al vele jaren een gepassioneerd fotograaf, wonend midden in het prachtige
Limburgse landschap. Probeer bij het maken van foto’s zoveel mogelijk de sfeer of
uitstraling van dat moment in het beeld mee te nemen. Landschap, portret,
carnaval, macro, concert … veel boeit me en het is mijn streven om daar het
uiterste aan beeldvorming in uit te laten komen.

Elkenrade

Voor foto opdrachten kunt u mij vrijblijvend mailen: acclararefoto@gmail.com

Locatie 17. Hans Raymaekers

Locatieadres: Elkenrade 7
		
6289 NA Elkenrade
Kunstenaar:
Ankie Bleilebens-Vrolings
		https://nl-nl.facebook.com/AnkiesKeramiek/
“Mijn verleden vertaald naar het heden, met een boodschap voor de toekomst”.
Het geluid van bonkende hamers, de geur van ovens met hoge temperaturen van
de smederij – vertaald naar hedendaagse keramische vormen die de herinnering
oproepen aan industriële vormen.
Vormen die in elkaar grijpen, disfunctionele harmonie, gebrek aan samenwerking
- de link naar het hedendaagse bestaan ligt voor de hand.

.

.

Locatieadres:
		

Elkenrade 5a
6289 NA Elkenrade		

Kunstenaar Jo Havenith		
		www.johavenith.com

Elkenrade

Locatie 18. Jo Havenith

Locatie 18. Jo Havenith
Locatieadres:
		

Elkenrade 5a
6289 NA Elkenrade

Kunstenaar Esther Loffeld
		www.estherloffeld.com
Niet denken maar voelen. Dat is de essentie. De creaties
van Esther ontstaan puur vanuit gevoel. Geen vastomlijnd
plan. Geen vooropgezet doel. In haar atelier in Reijmerstock
(haar eigen wereld) maken haar handen wat haar emoties haar vertellen. Haar beelden stralen tegelijkertijd een
sprankelende frisheid, gemoedelijke rust en optimisme
uit. In haar figuratieve werk worden alledaagse taferelen
vastgelegd in het moment. Verstild als het ware. Met het
thema: vriendschap, als rode draad. Als geboren en
getogen Limburgse overgiet Esther haar werk met een
Bourgondisch sausje.

Elkenrade

Naast zijn teken- en schilderwerk, gebrandschilderde ramen en
ruimtelijk werk van landschappen en de Limburgse Cultuur is
hij bezig met het vervaardigen van fresco’s, zowel op de muur
als op houten panelen. Hierbij spelen de ambachtelijkheid
van deze techniek, het werken met natuurlijke anorganische
pigmenten, de gelaagdheid van het materiaal , de trefzekerheid
van het plaatsen van de voorstelling en de duurzaamheid een
belangrijke rol. Hij is op dit moment bezig met de afwerking van
een Fresco in Sittard en de voorbereidingen van een expo in
Sittard. Zijn werk staat in het teken van Limburgs erfgoed en is
beïnvloed door de Renaissance tekentechnieken uit Italië.
De wederzijdse bevruchting van verschillende beeldende
technieken die ik de laatste jaren hanteer houden mij op de
been om onderwerpen die in deze tijd actueel zijn
aan te pakken .

Elkenrade

Locatie 19. Alkenrode
Locatieadres:
		

Elkenrade 11
6289 NA Elkenrade

Kunstenaar Lieke van der Venne
		

Elkenrade

Ik maak handgeweven sjaals en omslagdoeken. Soms verf
ik het garen zelf. Het weven is me met de paplepel ingegoten, maar ik heb ook nog een aantal cursussen gevolgd
voor speciale technieken.

Locatie 19. Alkenrode
Locatieadres:
		

Elkenrade 11
6289 NA Elkenrade

Kunstenaar Thuur Bemelmans
		
Mijn eerste werken waren grote metaal-objecten die tevens dienden als naamgeving van bedrijven en instellingen. In het atelier in Elkenrade vormde kunrader
steen een inspiratiebron voor menig kunstwerk. Momenteel woon ik aan de rand
van het Gerendal, een prachtig stukje natuur. Combinaties van verschillende
materialen zijn voor mij een uitdaging , bv brons met hout, vuursteen, of metalen
voorwerpen .De natuur heeft iedere vorm al gemaakt, het gaat erom hier iets mee
te doen.

Locatieadres:
		

Elkenrade 11
6289 NB Elkenrade

Kunstenaar Jan Sijstermans

Elkenrade

Locatie 19. Alkenrode

Locatie 19. Alkenrode
Locatieadres:
		

Elkenrade 11
6289 NB Elkenrade

Kunstenaar Karin Eymael ( Petit-Eymael)
		
Karin Eymael, geboren in Welten (Heerlen), studeerde schilderkunst aan de
Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Maasmechelen.
Experimenteerdrift en grote eigenheid karakteriseren haar schilderwerken: schilderen is voor haar vertelkunst, een ontmoeting van indruk naar expressie.
De schilderijen van Karin Eymael zijn direct, krachtig en kleurrijk.

Elkenrade

Ruim 26 jaar geleden is Jan Sijstermans begonnen met
schilderen. Door de jaren heen is zijn signatuur verandert van puur autobiografisch naar meer werken met een
“boodschap”. Naast acryl op linnen maakt hij ook gebruik
van gemengde technieken en video.

Elkenrade
Eys

Locatie 20. Els de Veen
Locatieadres:
		

Elkenrade 10 b
6289 NA Elkenrade

Kunstenaar Els de Veen
		www.edeveen.nl
‘licht
		

teder verborgen
een verlangend stralen
uitnodigend
de verandering in zich
onzelfzuchtig
liefdevol geschenk
zo licht’

Eys

Locatie 21. Carla Muijrers-Noppeneij
Locatieadres: Vinkstraat 16
		6287BE Eys

Kunstenaar Carla Muijrers-Noppeneij			
		www.carla-muijrers-noppeneij.exto.nl
Ik maak klassiek realistische olieverfportretten op doek of paneel van
mens en dier. Hiervoor maak ik gebruik van een arbeidsintensieve 17e
eeuwse schildertechniek. Deze techniek, gebruikt door Oude Meesters
zoals o.a. Rembrandt, bestaat uit een
nauwkeurige tekening gevolgd door
een monochrome onderschildering
waarna de kleur in meerdere schilderen glacislagen wordt aangebracht.
Hierdoor ontstaat een prachtig
warm en zeer realistisch portret met
eeuwigheidswaarde waar nog vele
generaties van kunnen genieten.

Locatieadres:
		

Grachtstraat 11a
6287 AE Eys

Kunstenaar Mari-Janne van Heusden
		www.galerieeys.nl

Eys

Locatie 22. Galerie Eys

Vanaf het moment dat ik in 2002 en 2003 een cursus beeldende technieken
volgde bij de Kleine Akademie Amsterdam, een vooropleiding voor een toelating
tot de kunstacademie, heeft mijn creativiteit een uitlaatklep gevonden in verschillende technieken, waarbij ik graag meerdere technieken combineer. Ik ben uiteindelijk niet naar de kunstacademie gegaan, de kennismaking met de technieken
is voor mij voldoende gebleken. Ik
heb mij via MK24 jarenlang verder
geschoold in het grafisch werk en vrij
schilderen. Mijn werk is divers, kan
groot en klein zijn, dan weer gelaagd
maar ook stil en transparant. Ik werk
vooral op papier of hout en gebruik
acrylverf in combinatie met gips, zand,
of jute of ecoline en inkt, maar soms
werk ik ook met was.

Locatieadres:
		

Hoebigerweg 10
6287 AT Eys

Kunstenaar Hanny Prevoo
		www.hannysjewels.nl
Sinds 2009 maakt Hanny’s Jewels juwelen voor dagelijks gebruik en bijzondere
gelegenheden van zilver en halfedelstenen uit de gehele wereld. Het zijn uitsluitend handgemaakte individuele producten die ook naar wensen van de klant in
overleg kunnen worden samengesteld. De belangstelling en
passie voor de natuurlijke schoonheid van
halfedelstenen ontstonden in de jeugdjaren die
Hanny Prevoo in Zuid-Afrika doorbracht, een
land waar veel mineralen worden gewonnen.
De kunst is ze zodanig te combineren dat ze
versterkt hun charme tentoonspreiden. Welke
stenen bij welke persoonlijkheid het beste passen is de keus van de klant. Het gaat meestal
om halskettingen, armbanden en ringen. De
producten worden rechtstreeks, via beurzen of
veilingen verkocht.

Eys

Locatie 23. Hanny Prevoo

Partij-Wittem
Partij-Wittem

Locatie 24. Kasteel Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 3
		6286 AA Wittem

Kunstenaar Ted Vroemen
		www.tedvroemen.nl
De oorsprong van mijn passie voor
beeldhouwen ligt in Namibië. Een land
dat mijn hart heeft veroverd met haar
uitgestrektheid, rust, ongereptheid en
veelheid aan kleuren. Daar ontdekte ik de
schoonheid en afwisseling in steen. De
bergen en steenvlaktes waren zo mooi en
zo afwisselend bruin, groen, paars, geel.
Ik had geen idee dat dit bestond. Hier
liggen mijn roots als beeldhouwer. Het
verbinden met een steen, het creëren van
een sculptuur waar ik zelf en anderen blij
van worden, geeft mij voldoening, zingeving. Tevens is het proces iedere keer
weer spannend en inspirerend

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar John Penning
		www.jpssculpturen.nl
De sculpturen worden vervaardigd door diverse technieken toe te passen. Ieder
kunstwerk is uniek en kan zowel binnen- als buitenshuis worden geplaatst. Voor
een indruk van de verscheidene sculpturen, neem een kijkje op de pagina RVS of
IJzer Sculpturen. Door intens te zoeken naar steeds weer stukken te kunnen
maken van recycled rvs en ijzer, maar
ook van alleen maar nieuw materiaal
Zullen deze pagina’s regelmatig worden
bijgewerkt met nieuwe scuplturen. Ik
maak heel graag gebruik van meerpalen,
die gemiddeld rond de 70/80 kg zijn,
maar staal en stenen sokkels zijn zeker
niet uitgesloten. Ook is het mogelijk om
met Uw eigen idee te komen zodat we
deze samen tot een mooi project kunnen
realiseren.

Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Mia America
		www.arte-mia.nl
		
De liefde voor de klei
en de passie om verbeelding om te zetten in sculpturen

geeft mij veel levensplezier. De vrouw staat in mijn beelden vaak centraal. Een
vrouw, die plezier heeft in het leven en die koketteert met haar persoonlijke
kracht. Soms ontstaan de beelden vanzelf en meestal werk ik vanuit een van te
voren uitgewerkt plan. Inspiratie vind ik in de kleine dingen van alledag,
die mij even stil doen staan of laten verwonderen.
Hierdoor komt een beeld in mijn hoofd en samen met
de klei ga ik aan de slag. De klei is af en toe koppig: dan
werkt hij niet mee. Maar in de meeste gevallen verloopt
alles soepel en werk ik naar een einddoel. Graag voeg
ik hier en daar een humoristisch tintje toe. Bij elk beeld
hoort een tekst met als doel het thema te versterken.
De toeschouwer vindt daardoor wellicht aansluiting bij
de persoonlijke ervaringen en verwondering uit zijn
leven.

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Marie-Jose van der Meer
		www.galeriedekleinetuin.com
Ik maak beelden in brons en keramiek. Vooral vrouwenfiguren.

Partij-Wittem

Locatie 25. Klooster Wittem

Partij-Wittem

Plattegrond Klooster Wittem achter in het boekje

Partij-Wittem
Partij-Wittem

Plattegrond Klooster Wittem achter in het boekje

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Luc ten Klooster
		www.luctenklooster.com
Luc ten Klooster en Harrie Sevriens “En uit de Aarde verscheen de Mens”
Wij leven hier met 7 miljard mensen, maar zijn wij zo verschillend van elkaar?
In de spirituele ruimte van de Kloosterbibliotheek Wittem geven beeldend kunstenaar/fotograaf Luc ten Klooster en tekstschrijver Harrie Sevriens in de grote
expositie “En uit de Aarde verscheen de Mens” samen hun antwoord. Het mixed
media werk van Luc ten Klooster en de teksten van Harrie Sevriens (hij was o.a.
stadsdichter van Heerlen) lopen naadloos in elkaar over. Homo Ludens.

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Willi Arlt		
		www.willi-arlt.de
In meiner Kunst versuche ich meine Beziehung zu den Menschen
in Formen zu fassen. So entstehen
menschliche Figuren, die sich aus
meinen Ideen herausschälen und
alleine, zu Paaren oder in Gruppen auf einem Podest gestellt, der
Welt zeigen. Manchmal sind es
Spielszenen, die auf einer Bühne
eingefroren scheinen oder vor die
Zweidimensionalität eines Bildes,
auch ganz aus Eisen, gestellt,
erscheinen. Die einzelnen Figuren
sind grob strukturiert oder ganz
reduziert aus glattem Eisen

Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Herman van Loon		
		www.hermanvanloon.nl
Materialen zoals hout, lijm en zand waaraan kleur wordt gegeven met olieverf,
worden samen gesteld tot een spanningsveld op het platte vlak, zodat een
boeiend object ontstaat. De laatste ontwikkeling is dat er delen uit het schilderij
weggelaten worden, zodat de achtergrond mee speelt door de schaduwlijnen die
op de wand ontstaan en een extra derde dimensie aan het geheel geven. Er zijn
nu ook vrije vormen ontstaan

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Sonja Reedijk		
		www.sonjareedijk.nl
Het (kalligrafische) schrift is een leidraad in haar werk. Natuur en
mens zijn een bron van inspiratie. Ze werkt abstract met structuur
en sprekende kleuren, soms is de figuratieve impressie aanwezig.
Achter haar werk zit altijd een verhaal. Naast grafiek en collage
is ze zich verder gaan verdiepen in het scheppen van haar eigen
papier. Tijdens het scheppen kunnen bloemen, bladeren, zeewier
en ook kleur worden toegevoegd. Papier is onuitputtelijke in
zijn mogelijkheden. Daarnaast schrijft ze ook haar eigen teksten,
gedichten en haiku’s die ze weer gebruikt in haar ArtBooks.

Partij-Wittem
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Plattegrond Klooster Wittem achter in het boekje

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Leo Bokmans		
Iets creëren wat uniek is en wat mensen raakt,verwondert. Ik ontwerp,bewerk en
beschilder houtsculpturen in oorsprong opgebouwd uit berken multiplex met
een uitzonderlijk geduld en evenredige precisie. De disciplines
beïnvloeden elkaar maar hebben een uitgesproken autonome kwaliteit.

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Peter Hermans		
		www.peterhermans.nl
Peter Hermans woont en werkt in Ell,
midden Limburg. Vanaf zijn jeugd is
hij bezig met tekenen en schilderen.
Zijn huidige stijl ontwikkelde hij na
meerdere omzwervingen, opgedaan in
het dagelijkse leven, musea en kunstboeken, maar ook door zijn grafische
achtergrond als lithograaf. De kleurrijke
doeken van Peter zijn niet in één blik te
vangen, ze nodigen uit om intensiever
te kijken en zo meer facetten te ontdekken en te ondergaan. Zijn streven is
niet alléén een mooi beeld te creëren
maar vooral een krachtig, prikkelend en
boeiend geheel te laten ontstaan.

Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Raph Janssen
		www.raph.exto.nl
Ik maak sculpturen waar ik me graag laat assisteren door moeder natuur. Met
metaal en steen maak ik vormen die verwering als gemene deler lijken te hebben.
Verwering die overigens verassend diepe kleuren met zich mee kan brengen.
Grafisch en schilderachtig wisselen elkaar sterk af. Door combinatie van en met
de natuur blijft een creatie zich ontwikkelen door mijn inbreng, maar soms ook
achteraf door de natuur zelf.

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Felix Wijns		
		www.felixwijns.com
Naast het schilderen van voornamelijk landschappen en het maken van glas in
lood, ben ik de laatste jaren ook bezig met glasfusing. Het fusen van glas, smelten van meerdere lagen glas op/in elkaar, in verschillende vormen en kleuren.
De glasobjecten die ik maak kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden.

Partij-Wittem

Locatie 25. Klooster Wittem
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Plattegrond Klooster Wittem achter in het boekje

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Minke Haaksma		
		www.minkehaaksma.com
Met behulp van verschillende technieken maakt Minke wandpanelen van
natuurlijke materialen zoals vilt, ecoprint en zijde, maar ook plantaardige vezels
kunnen erin verwerkt worden. De werken zijn als het ware ‘schilderijen van wol’,
en zijn geïnspireerd op de natuur. De unieke ecoprints, weergaven van planten
waarbij alleen de kleur uit de plant zelf wordt gebruikt, worden vervaardigd met
behulp van een methode die ze
in de loop der tijd ontwikkeld
heeft. Zowel het creëren van een
viltwerk als een ecoprint zijn processen die veel tijd, geduld en
aandacht vragen. Het resultaat
is een werk dat de toeschouwer uitnodigt te vertragen, een
verbinding aan te gaan en er zo
onderdeel van te worden.

Locatie 25. Klooster Wittem
Locatieadres: Wittemer Allee 32
		6286 AB Wittem

Kunstenaar Stichting Afrika Anders
		www.afrika-anders.nl
De		
beelden die worden tentoongesteld zijn ver-

vaardigd door 3 Afrikaanse kunstenaars. Die zijn op
verzoek van onze stichting jaarlijks enkele weken
onze gast en verzorgen dan ook onze workshops
beeldhouwen. De namens van de kunstenaars zijn
Daina, Tago en Richard. Dit jaar zijn zij van 25 juli 25 augustus in Nederland.

!

Kunstenaar Marthy Kerff		
		www.lecerff.jimdo.com
De Nieuwe Antagonist: “Absurdistisch griezelkabinet”
Het Belang van de Ochtend: “(Welt)Schmerzproducties met een knipoog”
De Inbeelding: “De fantasierijke objecten, collages en cartoons van LeCerff laten
zich ‘lezen’ als korte verhalen.”
Le Monde du Cerf: “L’art brut autonome et engagé”

Locatie 26. Le Cerff producties
Locatieadres: Rijksweg 8A
		6286 AG Wittem

Kunstenaar Imke van den Berg
		www.imkevdberg.nl
Heerlijk wegdromend, de wereld om me heen
doen vergeten, met het maken van een mooie
linosnede, doorgaan tot de guts bot is. Daarna
lekker “knoeien” met inkten. Altijd een verrassing of het resultaat er mag wezen. Bewegend
door het leven krijg ik inspiratie door de vormen die de natuur ons biedt. Een boom, een
plant, een wolk, het fladderen van een vlinder
van bloem tot bloem, het meanderende water
in een beek, een landschap wat voor mijn ogen
ontrold… Stilte(tot stilstand komen), ruimte
gevend aan een innerlijke beleving van mijn
waarnemingen via een expressie van vorm op
het doek/papier of andere materialen.

Partij-Wittem

Locatieadres: Rijksweg 8A
		6286 AG Wittem
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Locatie 26. Le Cerff producties
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Locatie 27. Het Wienhoes
Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 4a
6286 AM Partij

Kunstenaar Loek Nieuwendijk
		Loeknieuwendijk.nl
Ik maak beelden in hout, dat ik vaak in mijn directe
omgeving vind in het bos. Soms moet het dan minstens 4 tot 6 jaar drogen voor ik er aan kan beginnen.
Bij het kappen ga ik intuïtief te werk en laat mij
leiden door het materiaal. Vormen en structuren van
het hout bepalen het uiteindelijke resultaat. Zelf
ben ik vooral het hulpmiddel dat hamer en beitel
vasthoudt. De delen van het hout die ik bewerk
worden zo glad afgewerkt dat zelfs het hardste hout
weer zacht aanvoelt.
Mijn beelden zijn dan
ook niet alleen om naar
te kijken, maar vooral
ook om te voelen.

Locatie 27. Het Wienhoes
Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 4a
6286 AM Partij

Kunstenaar Jan Wijers
		www.janwijers.nl
Sinds 1985 ben ik beeldend kunstenaar. Ik heb cursussen gevolgd bij diverse kunstenaars en ik werk sinds 1990 als keramisch vormgever. Inspiratie haal ik uit mijn
naaste omgeving en uit mijn fantasie. De schalen, kandelaars, vazen, enz zijn
opgebouwd uit platen klei en worden vervolgens kleurrijk, met stippen, strepen
en ook wel met zilver- en goudaccenten geglazuurd. Humor speelt in mijn werk
een grote rol. Sinds 2014 maak ik ook borstbeelden die meer realistisch zijn. De
expressieve beelden zijn zonder de bekende vrolijke kleuren, maar met goed
getroffen persoonlijkheidskenmerken en ze zijn humoristisch uitgebeeld.

Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 4a
6286 AM Partij

Kunstenaar Loes Knoben- van Herwaarden
		www.loesknoben.exto.nl
De bronzen beelden			
van Loes Knoben (1956) laten expressie, beweging en spanning

Partij-Wittem

Locatie 27. Het Wienhoes

Locatie 27. Het Wienhoes
Locatieadres:
		

Oude Hierbaam 4a
6286 AM Partij

Kunstenaar Jörg Ridderbusch
		www.ridderbusch.org
Beschreibung meiner Kunstobjekte und Metallskulpturen. Ich baue seit 20 Jahren Stahlskulpturen. Dabei arbeite ich überwiegend mit Schrott und beschmiedeten Kleinteilen.
Zwar fertige ich auch abstrakte Objekte, meine Vorliebe gilt aber figürlichen Arbeiten.
Fabelwesen, skurrile Vögel, Hähne als Karikaturen von Männern, Mischwesen aus Mensch
und Tier. Meine Skulpturen gleichen Comicfiguren. Die Oberflächen sind eine Komposition
aus rostigen und buntbemalten Segmenten. Alle Figuren werden getauft und dienen so
konzeptionell als Einstieg in eine Geschichte. Ich arbeite ausschließlich positiv-optimistisch.
Die Verbindung aus Arbeit und Titel soll einladend die Phantasie des Betrachters beflügeln.

Partij-Wittem

zien. Loes’ werk weerspiegelt haar kijk op het leven en toont haar talent om mensen
te observeren en hun gevoelens te doorgronden. Deze sterk ontwikkelde intuïtie is
terug te vinden in haar beelden. In haar werk zijn natuurlijke materialen het uitgangspunt. Altijd is ze op zoek naar hout, takken en schors, verweerd door weer en wind.
Hierin zoekt ze naar kracht, ritme en evenwicht. Van hieruit vertrekkend ontstaan als
een ontdekkingstocht haar beelden.

Partij-Wittem
Partij-Wittem

Locatie 28. Artidé Groep
Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 7
6286 AM Partij

Kunstenaar Artidé
		www.artide.org
Artidé is een unieke dagbestedingsplek waar verschillende doelgroepen uit de
samenleving elkaar op een ontspannen manier en met veel plezier ontmoeten.
Kunstenaars met een beperking maken hier als zinvolle dag invulling diverse
kunst, cadeaus en relatiegeschenken voor u. Er wordt gewerkt met diverse
materialen en heeft iedere kunstenaar zijn eigen specialiteit en stijl.

Locatie 28. Artidé Groep
Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 7
6286 AM Partij

Kunstenaar Hella Hermans-Gouder de Beauregard
		www.hella-jo-hermans.nl
Haar grootste inspiratiebron is de natuur in al haar facetten. Schitterende kleuren
en boeiende lijnen zijn hier volop te bewonderen. Het stoeien met deze kleuren,
die elkaar versterken of raken, blijft een uitdaging. Met grote en kleine penselen
en krachtige streken tracht ze spanning te brengen in haar werk dat volledig
abstract kan zijn maar soms ook met een realistische inslag. Tijdens het schilderen
verliest ze volledig de tijd. Het is een passie. Er gaat geen dag voorbij of de gedachten zijn wel enig moment bij de kunst. Haar werk bevat dan ook veel emotie.

Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 7
6286 AM Partij

Kunstenaar Reggy Bruine de Bruin
		www.reggy-art.nl
			
Nadat ik twee jaar geleden
ziek ben geweest en chemo heb gehad, heb ik ervoor

Partij-Wittem
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Locatie 28. Artidé Groep
Locatieadres:
		

Oude Hierbaan 7
6286 AM Partij

Kunstenaar Yasja Ligtelijn
		www.studioyasja.com
Kunstwerken over de Limburgse landschappen, beesten en mythes in verschillende vormen. Etsen, schilderijen en illustraties met een harmonisch spel tussen
geometrische en organische vormen.

Partij-Wittem

gekozen om lekker te gaan schilderen, dat wat ik altijd al heel graag wilde doen!
De helft van de opbrengst gaat naar onderzoek naar de genezing van kanker.
Wat ik voornamelijk schilder zijn bloemen en dieren van het platteland en portretten.

Partij-Wittem
Partij-Wittem
Nijswiller

Locatie 29. Potterie partij
Locatieadres: Rijksweg 26
		6286 AG Wittem

Kunstenaar Huub Paasen
		www.potteriepartij.nl
Voor mijn tijd in de keramiek volgde ik diverse opleidingen in de bloemsierkunst.
Als keramist ben ik autodidact sinds 1991. Voornamelijk geef ik workshops in de
draaitechnieken en boetseren. Mijn eigen werk bestaat uit gebruikskeramiek en
keramische beelden.Mijn persoonlijke voorkeur gaat hierbij het meest uit naar
het maken van uilen.Hierbij worden diverse technieken en kleisoorten
gecombineerd met glazuren en gebrandt met hout , gas en electra.
Een gedeelte van de glazuren zijn eigen recepten.

Locatie 30. Erik Vonk
Locatieadres:
		

Vossenstraat 26
6286 BX Nijswiller

Kunstenaar Erik Vonk
		www.ateliererikvonk.nl
			
Mijn werk bestaat uit reliefs en beelden, opgebouwd uit strakke, geometrische

vormen of patronen. Het beeld wordt volledig bepaald door vorm, lichtval en
schaduw. Daardoor kan een relief er compleet anders uitzien bij kunst- of daglicht.
Elk werk is de uitkomst van een experiment. Hierbij streef ik naar een ‘universele
schoonheid’ en hoop ik bij kijkers een gevoel van nieuwsgierigheid en
verwondering op te wekken.

Locatieadres:
		

Meester Beukenweg 14
6281 BN Mechelen

Kunstenaar Riekie Janssen-Sintzen
		www.koloriek.nl
Na het afronden van			
mijn opleiding monumentale vormgeving, werkte ik geruime

Mechelen

Locatie 31. Riekie Janssen-Sintzen

Locatie 32. Ria’s keramiek en sieraden
Locatieadres:
		

Schweibergerweg 26
6281 NH Mechelen

Kunstenaar Ria Reitz
		www.riareitz.nl
Ria maakt keramische objecten, die meestal het midden houden tussen een
figuratieve en een abstracte benadering en tot 40 cm hoog zijn. Ook de sieraden,
zoals colliers en armbanden zijn unica, met kralen uit verschillende materialen,
waarvan de zelf gemaakte vaak holle keramische kralen een decoratie van goud
en/of platina hebben. Deelname aan verschillende exposities. Invloeden: reizen
over de hele wereld, filosofie en natuur. Opleiding door binnen- en buitenlandse
kunstenaars.

Mechelen

tijd als grafisch vormgeefster. Ik werk reeds 25 jaar met een groep kunstenaars
aan gezamenlijke thema’s op verschillende plekken in ons land. Mijn werk is staat
symbool voor mijn levensbeeld. Als colorist probeer ik de wereld op mijn manier
te verwarmen.

Mechelen

Locatie 32. Ria’s keramiek en sieraden
Locatieadres:
		

Schweibergerweg 26
6281 NH Mechelen

Kunstenaar Mieke van Dijk

Mechelen

Mieke van Dijk, geb. 10-04-’49 te Amsterdam
Afgestudeerd aan de ABK Maastricht in 2000
Werk is veelal symbolisch figuratief. Naast
schilderen (olie, acryl, tempera) gemengde
technieken waaronder collage en inkt.
Maatschappelijke en politieke onderwerpen
zijn vaak de inspiratiebron. Exposities in
Kerkrade, Maastricht, Heerlen, Horst en
Dresden (Dld) Poorten van Reijmerstok

Locatie 33. Hof van Kosberg
Locatieadres:
		

Schweibergerweg 80
6281 NJ Mechelen

Kunstenaar Maud Loop
		www.kosberg.nl			
Woon met mijn gezin in de Limburgse heuvels en werk vanuit huis. Van hieruit
organiseer ik culinaire en creatieve workshops, verzorg hightea’s en cateringen. Dit
alles met een persoonlijke touch. Maar mijn grootste passie is keramiek. Al wandelend door het bos komen de leukste ideeën naar boven en uiteindelijk ontstaat er
van een brood klei een mooie creatie, bijna altijd met een humoristische knipoog!

Locatieadres:
		

Schweibergerweg 80
6281 NJ Mechelen

Kunstenaar Bert Vissers
		www.bertvissers.nl

Mechelen

Locatie 33. Hof van Kosberg

Locatie 34. A gen doan
Locatieadres:
		

Schweibergerweg 17
6281 ND Mechelen

Kunstenaar Babke Moelee
		www.babkemoelee.nl
			
Babke Moelee maakt
lieve beeldjes van brons. De taferelen zijn
herkenbaar en aandoenlijk, en worden ook wel ontwapenend
genoemd. Al haar werken zijn uniek in zowel vorm als kleur.
Zij werkt haar beelden zelf af en patineerd in eigen atelier. Dat
geeft de beelden een opmerkelijke uitstraling want haar eigenzinnige gebruik van de patina’s (kleuren) in combinatie
met subtiele maar pakkende beeldjes, raken de toeschouwer...

Mechelen

We gunnen onszelf steeds minder tijd om te genieten van mooie momenten. Deze
mooie momenten zijn voor mij de bron van inspiratie geworden. Stilstaan bij alledaagse
gebeurtenissen die geluksmomentjes oproepen, zoals een aanblik van een heerlijk
ontbijt, een maaltijd in voorbereiding, de vormen en warme kleuren van fruit en
groenten etc. Door deze vast te leggen in schilderijen, worden deze momenten elke
keer opnieuw beleefd. Door het gebruik van eigentijdse materialen en composities met
frisse kleuren zijn de schilderijen een mooie uiting van het hedendaagse realisme.

Mechelen
Epen

Locatie 35. Ger Koks
Locatieadres:
		

Boeienstraat 10
6285 AE Epen

Kunstenaar Ger Koks
		www.ger-art.webklik.nl

Mechelen
Epen

Mijn stijl is realistisch met enige abstractie. Het blijft altijd zichtbaar wat ik
uitbeeld terwijl ik details openlaat voor de interpretatie van de kijker. Voor
landschappen en architectuur maak ik buiten schetsen en werk deze uit in mijn
atelier. Voor erotische tekeningen en portretten maak ik gebruik van schetsen
en zelfgemaakte fofo’s. Ik teken en schilder op papier en doek en gebruikt vele
media die ik regelmatig mix.

Locatie 35. Ger Koks
Locatieadres:
		

Boeienstraat 10
6285 AE Epen

Kunstenaar Marian Bonnemayers
		Marianbonnemayers.nl
In haar werk zie je in zichzelf teruggetrokken
\figuren die een indruk maken van eenzaamheid.
Die wordt versterkt door alleen kleding weer te
geven als omhulsel van ons lichaam en het figuur
open en leeg te houden zodat het lichaam een
holte is en weer als eenzaamheid wordt gezien.
Toch beginnen haar figuren steeds meer contact
met elkaar te maken.

Hees 5
		
6277 NB Slenaken
Kunstenaar Marion Gijzen

Locatieadres:

Slenaken

Locatie 36. Marion Gijzen

Locatie 36. Marion Gijzen
Hees 5
		
6277 NB Slenaken
Kunstenaar Lucie Berben
		www.lucieberben.nl

Locatieadres:

Mijn inspiratiebron is de natuur in al haar pracht,
maar de zaden en bloemen zijn door hun eenvoud, kernen en herhaling de balans die ik zoek.

Slenaken

In 1983 afgestudeerd aan de Stadsacademie
voor toegepaste kunsten. Nu na jaren weer
actief. Exposeert oud en nieuw werk. Van natuur
impressies en portretten tot verhalend werk
waarin zij vrijere thema’s en technieken toepast.

Slenaken

Locatie 36. Marion Gijzen

Hees 5
		
6277 NB Slenaken
Kunstenaar Anne Barneveld
		anne-barneveld.weebly.com

Locatieadres:

Slenaken

Sinds 1982 ben ik professioneel kunstenaar.
Mijn werk door de jaren heen is van figuratief naar abstract, van daar uit naar
abstract met herkenbare elementen en nu regelmatig weer steeds figuratiever
ontwikkeld. In elke fase ben ik op zoek naar spanning in contrast, kleur en belijning.

Locatie 36. Marion Gijzen
Hees 5
		
6277 NB Slenaken
Kunstenaar Chris Gadiot
		www.bronsart.nl

Locatieadres:

Sinds 2002 ben ik bezig met het vervaardigen van mijn beelden.Sinds een aantal
jaren heb ik het hele proces-minus het gieten- in eigen beheer. Mijn werk is figuratief,
extravert en ‘’aaibaar” met af en toe een stukje humor. Het kernwoord is puur;het
motto: ‘’what you see is what you get’’. Sommige titels van mijn werken drukken
een thema uit, waarbij een reactie van de kijker wordt uitgelokt en deze wordt
uitgedaagd. Mijn voorliefde voor de natuur is in veel beelden terug te vinden.

Locatieadres:
		

Dorpsstraat 17
6277 NC Slenaken

Kunstenaar Nadja Boon
		nadjaboon.fotoport.nl
		
“Haar keuze van onderwerpen
is hedendaags, in de wereld waarin wij leven.

Slenaken

Locatie 37. Nadja Boon

Locatie 38. Wietske Bosch

Locatieadres: Dorpstraat 43
		
6277 NC Slenaken
Kunstenaar Wietske Bosch
		www.boschart.nl
		
“In haar schilderijen vormen
intuïtie en
gevoel de directe aanleiding een eigen
kleur- en vormopvatting te realiseren. Op
zoek naar een kleurrijke vertaling van haar
innerlijke wereld en op zoek naar rust,
de kunst van het weglaten. Wietske gaat
onbevangen op ontdekkingsreis, bijna
stuurloos, totdat zij voelt de intensiteit te
pakken te hebben. Het schilderij ont-wikkeld zich in dit proces. Het liefst schildert zij
op grotere doeken in acryl met gemengde
technieken en houdt van reliëf in haar
werken. Haar schilderijen zijn voornamelijk
abstract, expressionistisch en non-figuratief
van aard”.

Slenaken

Echter, ze is zo gefocust op het onderwerp, dat gewone dingen opeens heel
bijzonder worden en dat nog steeds in dezelfde alledaagse omgeving.
Haar foto’s vertonen veel geduld en respect voor wat er is, zonder enige
aanpassing.” Nadja fotografeert met veel passie en is student Fotografie
aan de mediaschool te Hasselt.

Slenaken

Locatie 39. Marie-JoseHofman-Wouters
Locatieadres:
		

Heijenratherweg 7
6277 NT Slenaken

Kunstenaar Marie-Jose Hofman-Wouters
		www.galerieslenaken.nl
		
Al bijna 40 jaar zet ik, mede dankzij de gave van

Slenaken

onze Schepper, spelend met licht en kleur mijn
gevoelens op doek. Vaak geinspireerd door de
natuur, komen diverse thema’s aan bod: bloemen,
dieren, stillevens, landschappen, portretten, maar
ook abstracte werken, voornamelijk in acryl. Schilderen is voor mij een must, om in balans te blijven
Eigen atelier/galerie op
voornoemd adres, ook voor
schilderworkshops. Geen
vaste openingstijden, dus
bel vrijblijvend voor afspraak:043-4572204. U bent
van harte welkom!

Locatie 40. Els Spronck-Vermeeren
Locatieadres:
		

Kerkdelstraat 32
6277 NK Slenaken

Kunstenaar Els Spronck-Vermeeren		
De bronsen sculpturen komen op een intuïtieve manier tot stand in een stijl van
figuratieve en abstracte vormgeving. Door het werken met natuursteen in alle
eenvoud krijgen de beelden een zeer krachtige uitstraling. Voor meer informatie
bent u altijd, na telefonische afspraak welkom op mijn huisadres.

Locatieadres:
		

Kerkdelstraat 10
6277 NK Slenaken

Kunstenaar Wim Cremers
			
		
In 2010 ben ik begonnen
met schilderen. Als autodidact heb ik hierna verschil-

Slenaken

Locatie 41. Wim Cremers

Locatie 41. Wim Cremers
Locatieadres:
		

Kerkdelstraat 10
6277 NK Slenaken

Kunstenaar Thea Bijl
		www.theabijl.nl		
Zonder dieren, geen kunst van Thea bijl. Dieren tekenen en schilderen is al van
jongs af aan haar passie. Zo simpel is het wel te stellen.Wat zij in ieder geval weet
te bereiken met haar kunstwerken, dat de passie voor dieren haast letterlijk van
het doek afspat.Er wordt niets toegevoegd of weggelaten van de geportretteerde
dieren. Ze worden weergegeven zoals ze zijn, in al hun
natuurlijke pracht. Thea maakt
zelf veel dierenportretten
mar werkt ook in opdracht.Ze
zou dus zomaar uw favoriete
dier kunnen vereeuwigen.
Aan materiaal gebruikt Thea
voornamelijk kleurpotloden,
gouache en olieverf.

Slenaken

lende cursussen gevolgd om mijn techniek te verbeteren. De natuur is een grote
inspiratiebron voor mijn werk, waarbij ik ernaar streef om zo realistisch en gedetailleerd mogelijk te schilderen. Hierbij besteed ik vooral veel aandacht aan het
gebruik van kleuren en diepte. Op deze manier probeer ik om mijn onderwerpen
te “laten spreken”, zodat ze een emotie oproepen bij de kijker.

Slenaken

Locatie 42. Jean-Paul Vermariën
Locatieadres:
		

Engelsdalstraat 33
6277 NG Slenaken

Kunstenaar Jean-Paul Vermariën
				

Slenaken

Het werken met klei, was en steen doe ik na 20 jaar nog met plezier. Bij diverse
kunstenaars heb ik cursussen gevolgd voor klei was en steen . Ik heb mezelf
doorontwikkeld om klei af te werken in verschillende technieken ( raku, naketraku, pit-fire, inbrand en glazuur ). Het bewerken van blauwsteen, marmer, serpentijn en albast blijft een uitdaging. Heb aan meerdere Exposities mee gedaan.
Creatief omgaan met materiaal en gereedschap! U kunt bij mij en met mij meegenieten van het resultaat.

Locatie 42. Jean-Paul Vermariën
Locatieadres:
		

Engelsdalstraat 33
6277 NG Slenaken

Kunstenaar Monique Kerssemeeckers-van Dooren
			
Ik heb van jongs af aan veel getekend en interesse gehad om er iets mee te doen.
Bij de opleidingen die ik gedaan heb, koos ik steeds tekenen als eindexamenvak.
Daar leerde ik verschillende technieken ontdekken en gebruiken. Sinds 2013
volg ik workshops acryl op doek. Door mijn passie voor tuinieren en bloemen en
planten schilder ik het liefst bloemen, dieren en natuur. Meestal van foto’s die ik
zelf gemaakt heb.

Locatieadres: Slenakerweg 29
		6271PE Waterop-Gulpen

Kunstenaar Bert Reijke
		www.bertreijke.nl		

Pesaken
Waterop

Locatie 43. Bert Reijke

Locatie 44. Léon Schellinx
Locatieadres:
		

Pesaken 13
6271 PA Gulpen

Kunstenaar Léon Schellinx
		www.beeldenmetkarakter.nl
Léon is geboren in 		
1950 te Maastricht, studeerde van 1966 tot 1972 aan de Stad-

sacademie aldaar en kreeg o.m. les van Albert Meertens en Piet Killaars. Na de
academie is hij eerst zijn passie achterna gegaan in de paardensport alvorens zich
weer op de beeldhouwkunst te richten.

Pesaken

Een oude boerenwoning langs de Gulp in het gehucht Waterop bij Beutenaken
is sinds 1984 de woon- en werkplek van Bert Reijke. De koeienstal werd atelier en
expositieruimte voor zijn werk – schilderijen in olieverf – waarvoor de inspiratie op
deze plek volop aanwezig is. Het riviertje de Gulp, de eigen Mergelland schapen,
de koeien van de buurman, en iets
verder weg taferelen uit de Voerstreek, een vrolijk terras of druivenplukkers. Wijnreizen naar Frankrijk
en Italië leverden inspiratie voor
werken met soortgelijke onderwerpen. Kenmerken zijn steeds:
genieten van de mooie dingen van
het leven – met een romantische
toets – en bijzonder door het licht
dat er altijd in aanwezig is.

Euverem
Pesaken

Locatie 45. Cobben-Bertrand
Locatieadres:
		

Euverem 11
6271 PJ Gulpen

Kunstenaar Marianne MJJ Bongers-Ross
		mjjbongers@gmail.com

Euverem
Pesaken

De kunstenares haalt haar inspiratie voor haar werk uit haar reizen rond om de
wereld. Haar interesse gaat vooral uit naar de mens, zijn lichaamsvormen en zijn
vloeiende bewegingen. Maar ook de bijzonderheden die de natuur te bieden
heeft, zijn erg belangrijk voor haar werk .Zij neemt indrukken, sferen, gevoelens,
kleuren en vormen in zich op en versmelt deze. In haar atelier verwerkt zij alle
indrukken op verschillende materialen. Haar
werken zijn doordringt van zowel expressionistische als ook impressionistische invloeden.
Daardoor zijn haar kunstwerken eenmalig en
een verrijking voor de zinnen. De kunstenares
werkt met acrylverf op linnen doek en verbindt
natuurlijke materialen zoals hout met industriële
materialen zoals aluminium. „Alles wat uit mijn
vingers komt, komt uit mijn hart“ – zegt de kunstenares over zichzelf.

Locatie 45. Cobben-Bertrand
Locatieadres:
		

Euverem 11
6271 PJ Gulpen

Kunstenaar Anny Breuer-Rodigas			
		anny.breuer.42@gmail.com
Mijn		
schilderijen zijn geschilderd
met acrylverf. De schilderijen zijn
zeer kleurrijk en geschilderd met
de vingers, zelfs de kleinste details,
soms gebruik ik het paletmes. De
thema`s variëren van abstract tot
figuratief met mijn eigen interpretatie. Het maken van bronzen
beelden is een andere uitdaging
waar ik met veel enthousiasme aan
werk. De beelden zijn overwegend
figuratief. Ik hoop dat het plezier
waarmee zowel de schilderijen als
de beelden gemaakt zijn, uitstraalt
naar de toeschouwer.

Locatieadres: Wijnweg
Euverem211
Locatieadres:
		
6271ND
PJ Gulpen
		
6273
Ingber

Kunstenaar Léon
Julia Popovics
Kunstenaar
Sporck
		Julia.popovics@telenet.be
		www.galeriedeps.nl
		
Mijn werken bestaan
uit keramiek, voor binnen en buitenshuis kleurri-

Euverem
Ingber

Locatie 41.
45. Podium
Cobben-Bertrand
Locatie
Galerie Deps

Locatie 46. Podium Galerie Deps
Locatieadres:
		

Wijnweg 2
6273ND Ingber Gulpen

Kunstenaar Léon Sporck
		www.galeriedeps.nl
Podium galerie Debs.
Hier wordt geen graan meer
		
geteeld, maar kunst. De moestuin staat vol beelden.
De veestallen zijn omgevormd tot werkplaatsen en
galerie. Daaromheen scharrelen kippen en schapen
nog gemoedelijk rond. En zorgt
de boomgaard nog voor fruit. In
deze creatieve oase scheppen
Floor en Léon hun kunst. Vanuit
de tuin en door de ramen
lonken wulpse dames naar elke
passant. Vanuit glazen kasten
pronken zilveren sieraden. En
altijd klinkt er muziek. Zonder
muziek is er voor Léon geen
leven en dus geen kunst.

Ingber

jke beelden met of zonder statief. Voor mij is het een manier om zich uit
te drukken, daarom leefde ik mij uit op bewegingsvrijheid van vorm en
kleuren. Vaak zeg ik” voor mij is een kunstwerk, een soort wandeling” in een
kunstwerk moet ik mij kunnen bewegen.

Kunstroute podium

Muziek ontmoet beeldende kunst
Tijdens de kunstroute is het zeer de moeite waard om een bezoek te
brengen aan de twee muzikale podia in de Toeristenkerk in Gulpen (op
zaterdag) en de Kloosterbibliotheek in Wittem (op zondag en maandag). Omringt door beeldende kunst worden hier bijzondere muzikale
optredens verzorgd. Beeldende kunst ontmoet daarmee de muziek
en andersom. Op de website van de kunstroute staat het programma
vermeld van de diverse optredens die tijdens de
Kunstroute plaatsvinden. Een greep het programma:
Ruud Verhoeven, De Wiefkes, Clemens Hoffman. Naast deze
muzikanten uit de regio zal ook veel jong en aanstormend talent
voor u optreden, zoals Stéphanie Habets (finaliste bij The Voice Kids in
2013), Majke Beckers, Tim Wilmes, Gilles Willems en Chimène Hirsch.
De organisatie van deze optredens ligt in handen van Ghislaine Mommer. Zij is vanuit haar bedrijf GLine Musics werkzaam als pianiste,
zangeres, dirigente en muziekdocent. Zij zal
zondag in de Kloosterbibliotheek met diverse
muzikale vrienden voor u optreden.
Meer informatie over de muzikanten kunt
u vinden op de website van de Kunstroute
en op de Facebookpagina.

Heads Together

De driemansformatie Heads Together bestaat uit Zaterdag
de drie vrolijke zusjes Marcella, Loretta en Giada
ten Vaarwerk. Met gebruik van meerstemmig
zang, gitaar, piano en percussie-instrumenten
coveren zij bekende popnummers met een eigen
twist.

Ruud Verhoeven

Zaterdag
Ruud Verhoeven brengt wereldberoemde
Franse chansons en andere evergreens in
Limburgse bewerkingen.
In combinatie met zijn warme stem een garantie
Maandag
voor even genieten.

W2

Gilles Willems en Tim Wilmes houden zich vooral Zaterdag
bezig met het coveren van liedjes binnen de pop
en alternative chill indie. Ze zingen allebei en
vullen dit graag aan met gitaar of piano.
Ze hopen jullie in het publiek te zien.

Tim Wilmes, Majke Beckers en Chimene Hirsch
hebben een enorme passie voor muziek.
De muziekstijl waar ze zich vooral mee bezighouden is: alternative chill indie. Deze liedjes
zetten ze neer met twee gitaren en piano.
Zingen, dat doen ze alle drie.

Zaterdag

Maandag

VOCALLYSSIMA

Carla Dohmen, Miriam Maruanaja, Sanne Dohm- Zaterdag
en, Yvonne Dohmen, Lizan Dohmen, Luc Buise
VOCALLYSSIMA is een zangensemble van 5
zangeressen en één tenor die tevens zorg draagt
voor de gitaarbegeleiding. De muziek bestaat uit
zowel wereldlijke als geestelijke liederen.

Izzy Goossen

Izzy is een 18-jarige singer-songwriter uit Heerlen. Ze schrijft melancholische liedjes waarbij
ze de nadruk legt op de tekst. Veel gebruikte
thema`s zijn het geloof en de mensen om haar
heen. Inspiratie haalt ze uit artiesten zoals Tom
Waits en Nick Cave.

Lemonaze

Jaimy Versteeg, een 18-jarige singer-songwriter
uit Zeeland, begeleidt zichzelf op gitaar en
ukelele. Samen met Izzy Goossen vormt ze een
duo. Hun muziek is een mengeling van catchy
melodieën en melancholieke flow.

WBN8

WBN8 is 10 jaar geleden ontstaan vanuit een
vriendengroep waarin muziek een grote rol
speelde. Het repertoire bestaat uit voornamelijk
Engelstalige (pop)muziek en gospels. De muzikale
leiding is in handen van Ghislaine Mommer en
Benoît Eggen begeleidt het ensemble op piano.

Zaterdag

Zaterdag

Zondag

Kunstroute podium

Hiraeth

Douwe & Lisa

Douwe Creusen heeft ontwikkelingswerk gedaan Zondag
in Tanzania. Voor dit project moest hij geld inzamelen. Samen met Lisa Otten nam hij daarom
een cd op met popnummers zoals ‘sweet goodbyes’. Douwe speelt ook enkele klassieke stukken
op gitaar van onder anderen Harry Sacksioni.

Just Jammin’

Kunstroute podium

Marian Verhooren, Sielke Smeets en Ine Vandewe- Zondag
ge leerden elkaar kennen op het Conservatorium
Maastricht. Het werd nu weer hoog tijd om
samen muziek te maken: een jamsessie dus. Ze
spelen mooie liedjes waar ze zelf goede zin van Maandag
krijgen, en het publiek hopelijk ook!

Hoffmans vertellingen

Ghislaine Mommer en Clemens Hoffman zoeken
uitersten in de muziek op: klassieke liederen en
kleinkunst worden met alle gemak afgewisseld
en eigen composities maken het geheel
compleet. Een optreden van dit duo zorgt voor
veel luistergenot van hoog niveau.

vanDinter

Sinds enkele jaren speelt Julie van den Boorn
samen met Ghislaine Mommer, die in eerste
instantie als pianiste de begeleiding verzorgde.
Hun voorkeur gaat uit naar popmuziek, maar dan
wel gebracht op een bijzondere manier.
Herkenbaar, maar net een beetje anders.

Sjany & Clemens

Het warme stemgeluid van Sjany Heijstek en het
passievolle spel van Clemens Hoffman vullen
elkaar volmaakt aan. Hun repertoire bestaat uit
jazz standards, popsongs en licht klassieke
stukken.

Side Way

Zondag

Zondag

Maandag

Zondag

Zondag
Vier enthousiaste muzikanten van de BigBand
Time Out spitsen zich een dagje af van de band.
Zij zullen samen met zangeres Ariane Otermans
tijdens de Kunstroute veelzijdig repertoire ten
gehore te brengen. Lekker in het gehoor liggende
muziek, met hier en daar een swingsausje.

Duo Vivente

Ernie Gerats en Nettie Smeets vormen samen
Maandag
Duo Vivente als onderdeel van Trio Vivente.
Beide dames spelen dwarsfluit en verzorgen met
veel enthousiasme muzikale optredens.
Hun repertoire is klassiek georiënteerd

De Wiefkes

Stéphanie Habets

Deze getalenteerde 16 jarige zangeres heeft
Maandag
in 2014 aan The Voice Kids meegedaan. Ze is
uiteindelijk in de finale 2e geworden. Zij zegt
zelf: zingen en eigen muziek maken is een echte
passie voor me die ik met veel plezier overbreng
op andere mensen.

Xi-music

Sielke Smeets en Emmy Kerkhoffs-Vrijman
Maandag
brengen voornamelijk lichte muziek op een pure
manier, waarbij het mooie van de muziek zelf centraal staat. Na meerdere malen te zijn gevraagd
om huwelijksmissen van vrienden en collega’s op
te luisteren, hebben ze Xi-Music opgericht.

Kopzorgen

Kopzorgen is een muziektheatergroep onder
Maandag
leiding van Gwen Moust. De voorstelling draait
rondom de perikelen binnen de familie van Groenewegen. Ze schuwen zware onderwerpen niet,
maar brengt deze op een luchtige manier met
prachtige zang. Meer info: kopzorgen@outlook.com
Deze muzikale intermezzo’s zullen een extra dimensie geven aan de Kunstroute van 2017.
De optredens zijn zaterdag in de Toeristenkerk (Gulpen) en tijdens de Pinksterdagen in de
Kloosterbibliotheek (Wittem). Voor meer informatie over de muzikanten en over het
programma kunt u terecht op onze website en Facebook.
Graag tot ziens bij de Kunstroute Gulpen-Wittem 2017

Kunstroute podium

Hilde Vanderheijden, Desiree Verbocht en
Maandag
Saskia Meertens vormen samen het zangtrio ‘de
Wiefkes’. Dit trio brengt luisterliedjes in het dialect, vaak driestemmig, soms a capella. Daarnaast
maakt het drietal ook eigen teksten op
bestaande melodieën, humoristisch en sfeervol.

Hotel / Restaurant / Petit Congres

Midden in het Heuvelland, tussen de steden Maastricht Aken en Valkenburg,
ligt het intieme en romantische Kasteel Wittem.
Tussen riviertjes De Geul en De Gulp,
mooi gelegen in haar eigen 3 ha grootte eeuwen oude park.
Omgeven met de mooiste wandel- en fietsroutes en golfbanen.
Het kasteel beschikt over een tiental mooie en ruime luxe 2 persoonskamers
en een 2 tal ruime en luxe torensuites (de toren is 900 jaar oud!).
In onze gezellige Restaurant“Violin” kunt u van donderdag t/m zondag
genieten van een heerlijke lunch of een uitgebreid diner.
Zomers staat het rustige kasteelterras uitnodigend op u te wachten.
Persoonlijke aandacht en service in een gezellige sfeer.
Genieten van het echte Zuid Limburg in Wittem,
daar waar de tijd nog echt even stil staat.
Ervaar de echte kasteelbeleving!
Hotel Restaurant Petit Congres Kasteel Wittem ****
		
Familie De Meij – Rooding
Wittemer Alleé 3, 6286 AA Wittem
T. 043-4501208
www.kasteelwittem.nl, E. info@kasteelwittem.nl

KeSch
Advisering B.V.

Adviseurs in financiële dienstverlening
Valkenburgerweg 119
6321 GC WIJLRE
T: 043-4599136
info@kesch.nl

Kreuwels Vastgoed BV		
tel. 034 - 450 28 90
Burg. Wolfsstraat 8			www.kreuwelsvastgoed.nl
6265 AA Sint Geertruid		
info@kreuwelsvastgoed.nl

Dorpsstraat 26 | 6271 BL Gulpen | 043-4506461

DA Drogisterij Beuken

Rijksweg 53 Gulpen Tel: 043-4503480

De dealer in het
Heuvelland..

Bloe
Bloemboetiek
’t Blumpke
Markt 6 6271 BD Gulpen
Mark
043-4501326
info@blumpke.nl
www.blumpke.nl

B
Franssen
Rijksweg 64
Gulpen
Tel.043 450 1626
www.decorette.nl

Verf | Behang | Gordijnen | Raamdecoratie | Buitenzonwering
PVC vloeren | Laminaat | Vloervinyl | Tapijt & Karpetten

Wij heten u graag welkom in de
Taverne “de Leeuw van Vlaanderen”
te Gulpen.
Kapelaan Pendersplein 8
6271 BV Gulpen
043-8522204
www.deleeuwvanvlaanderen.nl
Tom & Maxi
Vlaamse gastvrijheid op Limburgse bodem,
genieten in het kwadraat!!

BPR
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Bakkerij & Bakkers kaffee Henrotte
Marchierstraat 12, 6321 AL Wijlre

DIART

Juwelen
edelsmeden

De Reumaringen Specialist
Hebt U last van uw gewrichten
en kunt U uw ringen niet meer dragen?

Wij maken uw sieraden weer draagbaar
door een scharnier en sluiting er in te plaatsen

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek
046 437 7140
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Plattegrond Klooster Wittem

Plattegrond Klooster Wittem

Plattegrond Klooster Wittem

Volg de nummers om alle kunstnaars te zien.
John Penning
Luc ten Klooster
Mia America
Willi Arlt
Marie-Jose van der Meer
Herman van Loon
Leo Bokmans
Sonja Reedijk
Peter Hermans
Stichting Afrika Anders
Raph Janssen
Mieke Haaksma
Felix WIjns
Zondag en Maandag Kunstroute Podium in de Bibliotheek (nummer 9)

Auf
zur
Kunst!
Kunstrouten 2017
in der Region Aachen
6. + 7.5. KunstAusfAhrt „Art tOur de stOlberg” /
7.5. KunsttOur 2017: tAg der Offenen Ateliers und
gAlerien in der freizeit-regiOn heinsberg / 20. + 21.5.
Offene AAchener KünstlerAteliers / 3. – 5.6. KunstrOute
gulpen-Wittem (nl) / 4.6. Kunst- und KulturtAg WAssenberg / 1. + 2.7. Kunst erfAhren Würselen / 14. – 16.7.
Kunst in VAAls – internAtiOnAler KunstmArKt (nl) /
25. – 27.8. OAAh – Offene AlsdOrfer AtelierhÄuser /
26. + 27.8. Kunst-OffensiVe Wegberg / 3. – 24.9. eifeler
AteliertAge (eAt) im KunstfOrumeifel / 8. – 10.9. KrOnenburger Kunst- und KulturtAge / 22. – 24.9. AAchener
KunstrOute / 8.10. neue Wege zur Kunst 2017 eschWeiler /
13. – 15.10. eurOde KunstrOute – herzOgenrAthKerKrAde (d/nl) / gAnzjÄhrig: jeden 1. sOnntAg im mOnAt
KunstrOute Weser-gÖhl im eupener lAnd (b/nl/d)
www.aufzurkunst.de /

aufzurkunst

Auf zuR Kunst! Auf ins MuseuM! www.regionaachen.de

