www.kunstenkitschroute.com
Zaterdag & zondag
van 11.00 tot 17.00

11 & 12 juni

Groesbeek

Welkom bij de 4de Kunst & Kitschroute.
Laat u verrassen door de verschillende werken en stijlen binnen uiteenlopende disciplines zoals o.a. schilderen, glaswerk, stoffen, leder,
beeldhouwen, keramiek. De route brengt u door een mooi stuk van
Groesbeek.
De bijgevoegde plattegrond is een richtlijn en geeft u een duwtje naar
de goede weg. U kunt instappen waar u maar wilt. Op deze manier kunt
u alle kunstenaars zien.
Ons doel is om mensen met een passie voor kunst een laagdrempelig
platform te bieden en kunstliefhebbers hiervan te laten genieten.
We hopen volwassenen, kinderen en eenieder die denkt niet zoveel met
kunst te hebben over een drempel te helpen en geïnteresseerd te krijgen.
Spring op de fiets, geniet en laat je inspireren.
We wensen u veel kijkplezier!
Coby Poelen en Mariëlle Poelen.

De ateliers en exposities zijn te
herkennen aan de wapperende
witte beachflag met ons logo.

1. Tonnie Peters | Glas in lood/ Glaskunst/ Getekende
portretten
Tonnie maakt op ambachtelijke manier glas in lood. Dit in alle soorten en maten
(in overleg met de klant.) Dit glas in lood kan ook in thermopane gezet worden.
Ook houdt hij zich bezig met de techniek glas fusing (smelten van glas) en het
al oude brandschilderen. Hier vervaardigt hij mooie glaskunst mee. Nieuw bij
Tonnie is het verwerken van crematie-as in glas, dit geeft in combinatie met de
glaskunst een extra dimensie aan een tastbare mooie herinnering. In zijn atelier
worden de fraaiste objecten gemaakt. Daarnaast maakt hij levensechte portret
tekeningen van mens en dier met pastel-, potlood- of kleurpotlood.
www.tonniepeters.com | 06-13138763
Atelier: Tonnie Peters | Frieselaan 12 | 6562BE Groesbeek

2. Rens Müskens | Tekenen
Rens (28) beginnend kunstenaar voornamelijk bezig met pastel inkt en houtskool. Hij haalt zijn inspiratie uit vrouwelijke gezichten en vormen. Dit zie je terug
in zijn werk. Zijn atelier bevindt zich in Nijmegen maar voor deze gelegenheid
keert Rens terug naar zijn roots ‘Groesbeek’. Tijdens de route zal een selectie van
Rens zijn werk te zien zijn.
Atelier: Gerard Noodtstraat 38| Nijmegen | 0623886337
Rens_muskens@hotmail.com | www.instagram.com/rens_muskens.art/
Expositie adres: Pannenstraat 18 | 6562AE | Groesbeek

3. Tilly Mulders | Schilderen
Tilly Mulders schildert intuïtief; ze neemt een doek, brengt verf aan zonder vooropgezet plan, neemt afstand en gaat verder net zo lang tot ze denkt: zo is het
goed, nog meer toevoegen heeft geen meerwaarde. Het resultaat is vaak verrassend voor haar zelf en de toeschouwer; vrolijk van kleur, mooie compositie, vaak
met een vleugje humor. In 2013 is ze begonnen met portretschilderen, een totaal
andere techniek. Een portret moet namelijk lijken; toch probeert ze er altijd een
vrolijke en creatief tintje aan te geven.
www.tillymulders.exto.nl | 0657992548
Expositie adres: La Vie en Passie | Dorpsstraat 16A | 6562 AB Groesbeek

4. Helmie Vos | Tassen
De leren tassen die vandaag te zien zijn, zijn gemaakt door Helmie Vos. Zij is altijd
creatief bezig geweest en heeft enkele jaren geleden de ambachtelijke opleiding
tassen maken gevolgd. Hier werd zij zo enthousiast van dat ze besloot om met
haar eigen tassenlijn te beginnen. De patronen en tassen maakt Helmie zelf. Zij
vindt het leuk om leer in verschillende kleuren en prints te combineren waardoor elke tas anders en uniek is. Helmie maakt niet alleen tassen, maar ook portemonnees, sleutelhangers, onderzetters en nog veel meer. Leuk als je tijdens de
kunstenkitsch route in Groesbeek een kijkje komt nemen!
www.vos-tassen.nl | instagram: vostassen | 06-52780801
Expositieadres: Restaurant La Vie en Passie | Dorpsstraat 16A 6562 AB Groesbeek

5. Coby Poelen | Gemengde technieken
We kennen Coby van vorige jaren met beeldhouwwerk en bloemsierkunst maar
in coronatijd heeft ze haar oude liefde van tekenen en schilderen weer opgepakt
en is begonnen met kleine werkjes van acrylverf en inkt op canvas en papier.
In de hoofdrol zien we meestal kleurrijke vogels of fantasiedieren in menselijke
situaties. Haar inspiratie haalt ze uit de alledaagse dingen van het leven.
Volg mij op instagram onder: cobypoelen | 0652084781
Coby Poelen | Mooksestraat 24 |6562ZV Groesbeek

6. Jolanda Raafs | Ecoprint
Onder de naam Tante Raaf maakt Jolanda Raafs op prachtige zijden doeken
prints van echte bladeren. De naam Tante Raaf komt deels uit haar naam maar
er zit ook een link naar het hekserige en magische dat ontstaat wanneer zij in
grote kookketels kleuren maakt en prints naar boven tovert. De afdrukken komen van echte bladeren en zijn daarom altijd uniek. Ieder doek is een warme
omhelzing uit de natuur.
Insta: TanteRaaf | www.tanteraaf.com
Onder voorbehoud aanwezig op zaterdag, zondag wel aanwezig.
Expositie adres: Coby Poelen | Mooksestraat 24 |6562ZV Groesbeek

7. Jacqueline van Geest | Glaskunst
Onder de naam Glaskunst de IJsvogel maakt Jacqueline glaskunst doormiddel
van glasfusie in haar atelier, welke op afspraak bezocht kan worden. Jacqueline heeft zich ontwikkeld tot een kunstenaar die een grote variatie heeft in onderwerpen en alle mogelijkheden van glasfusie benut. De keuze van het beste
basismateriaal en de heldere kleuren van de kunstwerken zijn alle jaren haar
visitekaartje gebleven.
www.glaskunstdeijsvogel.nl | 06-12 17 76 76
Glaskunst de IJsvogel | Muldershofweg 15 | 6586 AG Plasmolen
Expositie adres: Protestante kerk | Kerkstraat 18 | 6561 CC Groesbeek
Zaterdag 11.00 open, zondag 11.30 open

8. Jan van Loon | Aquarel
Jan is jaren geleden tijdens een kunstroute in Groesbeek bevangen door het
aquarelvirus. Hij is toen cursussen gaan volgen bij Margo van Vegchel, en
heeft aan meerdere driedaagsen met internationale aquarellisten meegedaan. Deelname aan de kunstenkitschroute 2019 smaakt naar meer. Reden
voor Jan om weer deel te nemen aan de kunstenkitschroute. Vogels en andere
dieren, maar ook kleurrijke, sfeervolle landschappen vormen zijn onderwerpen. Ook wel werken met een verhaal, humor of boodschap. Laat u verrassen!
T 06 33677305

Expositie
adres: Protestante kerk | Kerkstraat 18 | 6561 CC Groesbeek
Zaterdag 11.00 open, zondag 11.30 open

9. Patricia Heijmen | Schilderen
Patricia schildert vooral met olieverf. Haar stijl is los en kleurrijk. Voor inspiratie
trekt ze erop uit, rennend, wandelend of op de eliptigo (een soort fiets) en maakt
ze foto’s van natuur of stad. Meestal maakt ze haar schilderijen naar aanleiding
van de foto’s, soms werkt ze ook in de vrije natuur. Veel werk van haar is uit
de omgeving rondom Molenhoek, Mook, Nijmegen, Groesbeek, Plasmolen….
Patricia werkt ook in opdracht, neem gerust contact met haar op voor een
schilderij van jouw favoriete plekje!
 ww.patriciaheijmen.nl | Instagram: @patriciaheijmen | post@patriciaheijmen.nl
w
T 06-38659115
Expositie adres: Protestante kerk | Kerkstraat 18 | 6561 CC Groesbeek
Zaterdag 11.00 open, zondag 11.30 open

10. Anke de Coole-Feenstra | Keramiek
Anke maakte enkele objecten rond het thema ‘besloten/open’. Inspiratie was de
oude Joodse begraafplaats in Workum (Friesland), die ommuurd is, maar voor
iedereen toegankelijk. Zoals we allemaal onze min of meer besloten plekken
hebben, die we in de meeste gevallen weer delen met anderen, vandaar het
thema ‘besloten/open’. Ook in de eerdere serie objecten met als titel ‘stupa’, is er
de paradox van het besloten- en tegelijkertijd open karakter.
Expositieadres: Binnenveld 14 | 6562 ZX Groesbeek | 06 -7022660

11. Heidi de Vos | Mozaïek, keramiek en schilderen
Heidi heeft een klein mozaïekbedrijfje. Zij geeft workshops en verzorgt creatieve activiteiten met ouderen. Heidi bedenkt, ontwerpt en begeleidt het proces,
waarbij tafels, vogelbadjes, vogelhuisjes met veel plezier worden beplakt met
steentjes. Ook thuis is zij graag met haar handen bezig. Haar huis en tuin zijn
dan ook gevuld met allerlei moois. Haar werk is kleurrijk, gevarieerd en speels.
Ook maakt zij graag persoonlijke cadeaus!!
heidimaakthet.nl | 0625486335
De Vos mozaïek en meer | Bosstraat 19 | 6561CD Groesbeek

12. Ricky & Dianne | Vilten
Ricky is al jaren actief met naald en draad; kledingstukken naaien en sinds kort
3D naaldvilten. Ricky maakt fantasiefiguren en boekjes. Dianne zoekt het in
het platte vlak. De schapenwol past bij de dierportretten die zij maakt, daarbij
maakt ze gebruik van foto’s van huisdieren. Door het wederzijdse enthousiasme
voor elkaars werk hebben ze elkaar gestimuleerd. Sinds maart 2022 is er ook
een gezamenlijke hobby ontstaan: Wol nat vilten, d.m.v. water, zeep en wrijving
pakken de vezels in elkaar. Na een uurtje of 5 zijn ze moe en voldaan. Het bijwerken met de naald is daarna een tijdrovende, maar zeer rustgevende klus.
Expositie adres: De Vos mozaïek en meer | Bosstraat 19 | 6561CD Groesbeek

13. Marja Happé | Gemengde technieken
Marja van Klingeren-Happé werkt zowel op papier als op doek en past gemengde technieken toe. Zij schildert, tekent, gebruikt monoprints en beelden van
eigen foto’s en afbeeldingen uit kranten en tijdschriften. Er is veel te zien in de
diverse lagen die zijn ontstaan; het werk nodigt uit tot rondkijken. Het roept
vragen op – soms klopte er iets niet, wringt er iets. “Ik schep een wereld. Tevens
wordt de kijker gestimuleerd om een eigen verhaal te maken”.Marja studeerde
in juni 2013 af als beeldend kunstenaar aan de Nieuwe Akademie in Utrecht.
www.marjahappe.nl | 0640685233
Atelier: Kruispad 28 | 6561CH Groesbeek.

21. Helma Janssen| Keramiek

31. Stefanie Theunissen | diverse technieken

Helma heeft haar hele leven getekend, geschilderd en geboetseerd. Op de
vraag die ze kreeg als kind “Wat wil je worden?” was haar antwoord steevast: “ik
word moeder en schilderes.” Met haar 9de schilderde ze al met olieverf, waar
ze toen heel erg trots op was. 30 jaar geleden, is ze overgegaan op keramiek.
Ze geeft ook les en vindt het fantastisch om met mensen samen prachtig werk
te maken. Er zijn nog ‘n paar plaatsen vrij. Ook al denk je, dat kan ik niet, ‘t gaat
lukken! Helma helpt je mee. Al dit werk is door cursisten gemaakt. Kom maar
gezellig kijken, je bent welkom om aan te sluiten bij een cursusgroep. Cursusdagen woensdag/donderdagochtend om de week.

Zo n 4 jaar geleden is Stefanie begonnen met tekenen en schilderen en ging
op ontdekkingstocht met napjes aquarel verf. Geïnspireerd door de natuur
schildert ze het liefst vogels, dieren en planten. Sinds kort zet ze haar werk op
kaarten, bordjes en stickers. Het geeft haar heel veel plezier. Ze experimenteert
steeds meer met verschillende materialen en technieken. Daarnaast zit ze regelmatig achter de naaimachine om van oud zeildoek, legertent en turnmat
tassen, kussens en andere dingen te maken. Ze vindt het heerlijk om creatief
bezig te zijn!

Helma T: 06-1122630
Atelier Hub | Margrietstraat 3 | 6561WS Groesbeek.

22. Marian Toonen | Sieraden
De webshop van Marian is in het najaar van 2020 gelanceerd. Daarin staan
handgemaakte producten zoals sieraden, WallART en decoratieartikelen. Zij
maakt gebruik van diverse grondstoffen zoals glas, polymeer- en zilverklei
(worden verwerkt in oven), kiezels en leer. Soms een combinatie hiervan. Het
handmatige werk geeft alle stukken een bijzondere uitstraling. Alle stukken zijn
uniek en geen andere exact hetzelfde. Bijna alles is mogelijk en op wens te maken. Groter, kleiner of een andere kleur. Ook geeft Marian workshops, zie info
op de website.
www.M-apART.nl | contact@m-apart.nl | 06-42988765
FB: M-apart.nl | Insta: Mapart30
Atelier: Marian Toonen | Burg. Ottenhoffstraat 13 |Groesbeek

23. Puck Hannessen | Sieraden
Puck Hannessen maakt al 30 jaar sieraden van zilver gecombineerd met plexiglas, ebbenhout, rubber, parels en andere stenen. Ze heeft in die jaren een heel
eigen stijl ontwikkeld. Beeldhouwen is ook een hobby van haar, maar door de
verhuizing is dit even op de achtergrond.
Expositieadres: Marian Toonen (M-apart.nl)
Burg. Ottenhoffstraat 13 | Groesbeek

Instagram: stefanie_theunissen
Expositie adres: By Mariel | Cranenburgsestraat 41 | 6561am Groesbeek

32. Ans Hendriksen | Boetseren
Ans boetseert zo’n beetje haar hele leven. Ze werkt met zwarte klei en maakt
het liefst vrouwen beelden. Ze vindt het leuke aan het werken met klei dat klei
zo gewillig is: het laat zich gemakkelijk bewerken. Ze werkt graag met haar
handen en het is voor haar een uitdaging te zoeken naar de grenzen van wat
haalbaar is. Ze is altijd bezig met wat ze ziet om te zetten in figuren, gezichten
of een houding. Voor een mooie uitstraling beschildert ze haar beelden met
acrylverf.
Atelier Kleigoed, Kuilseweg Molenhoek | www.anshendriksen.net | 06-24167502.
Expositieadres: Atelier By Mariel | Cranenburgsetraat 14 | 6561am Groesbeek

33. Ingrid Claessen | Schilderen / Encaustiek
Veel van Ingrid haar schilderijen zijn imaginaire landschappen, die alleen bestaan in de verbeelding. Het gaat haar dan ook om een vertaling van de beleving van natuur en niet om een afbeelding van het landschap. Het gaat om wat
er in haar geest wordt opgeroepen van een stemming, sfeer, geur, veelvormigheid, kleur, diepte, licht of duisternis, geluiden of juist de stilte. En in haar werk
heeft het materiaal waarmee ze werkt, een aanzienlijk aandeel in het resultaat.
Laat u verrassen!
 ww.ingridclaessen.nl | 0625345012
w
Atelier Ingrid Claessen | Hoge Horst 44 | 6562LE Groesbeek

14. Lili Zwanenburg-Alers | Sieraden, keramiek
Zij begon al vroeg met tekenen en schilderen. Later gevolgd door het werken
met klei. Van recenter datum is het ruimtelijk vormgeven met (edel)metalen:
het edelsmeden van voornamelijk sieraden. Inspiratiebronnen zijn de natuur,
landschap, mensen en hun cultureel erfgoed wereldwijd. Dit zien we zowel in
de keuze van onderwerpen, als in vormgeving en materiaalgebruik terug. Naast
enig keramisch werk toont zij sieraden van heel uiteenlopende materialen.
Naast metalen als zilver, messing en titanium is ook gebruik gemaakt van halfedelstenen, hout, leer, porselein en bladgoud.
T 06 12484521
Expositie-adres: Atelier Marja Happé | Kruispad 28 | 6561 CH Groesbeek

15. Henk Bouckaert | Fotografie
”Bijzondere portretten van & voor unieke mensen”, dit is voor Henk geen loze
kreet. Elk mens is immers uniek. Henk fotografeert en maakt digitale kunstbewerkingen van vooral portretfoto’s. Hij wil dat zijn foto’s bijzonder zijn, in de
compositie of de belichting, een beetje vreemd of kunstzinnig. Dat probeert hij
te bereiken in zowel de fotografie als in de digitale nabewerking. Henk werkt
uitsluitend in een besloten (studio) omgeving waar hij alle controle over licht en
compositie heeft. De fotosessies doet hij op locatie bij mensen thuis of op zijn
vaste studio locatie in Groesbeek.
www.fotokunstig.nl | 06-81975400
Atelier: AtelierHUB | Margrietstraat 3 | 6561 WS Groesbeek

16. Hadewien Dobbelaer | Schilderen met eitempera
Sinds een aantal jaar schildert Hadewien met eitempera; een zelfgemaakte verf
op basis van eidooier en pigmenten. Deze transparante verf heeft een specifieke, matte en bijna voelbaar fluweelachtige uitstraling. Hadewien laat zich
inspireren door de wonderlijke en stille schoonheid in de natuur, met name
in de plantenwereld. Processen van knop-, bloei, zaadvorming en verwelking
zijn als spiegels van haar eigen en onze levensprocessen. In de onvoorspelbare
uitwerking van de eitempera, soms in vele lagen over elkaar heen, zoekt ze naar
een balans tussen een innerlijke beleving en de zichtbare natuurlijke wereld.
www.hadewiendobbelaer.nl | 0653542606
Atelier hub | Margrietstraat 3 |Groesbeek.

17. Doortje Hendriks | Pojagi
Doortje stelt zichzelf de vraag: WAT HEB IK NODIG? Met het textielwerk dat
Doortje maakt wil ze een aanzet geven om daarover na te denken. Met schoonheid wil ze aanzetten tot bewustwording. De doeken geven een glas in lood
effect als er licht door valt. Intuïtief volgt ze de structuur van de stoffen. De
stoffen die ze gebruikte zijn vaak afkomstig van oude kleding die op deze manier wordt hergebruikt.
Doortje Hendriks Doortje-creatie@outlook.com 06 31 798768
Atelier Hub | Margrietstraat 3 | 6561WS Groesbeek

18. Anita Bogers | gemengde technieken
Anita Bogers ( 1951, Roosendaal) is afgestudeerd aan de Rietveld Academie te
Amsterdam, richting Autonome kunst. Haar werk bestaat uit schilderijen, tekeningen en collages, waarin ze het gebruik van diverse media onderzoekt. Ze
laat zich inspireren door de natuur, door persoonlijke herinneringen en door
populaire lectuur. De werken ademen een sfeervol karakter en bieden de kijker
ruimte voor reflectie en interpretatie. Samen vormen ze een organisch geheel
en creëren een mysterieuze, contemplatieve sfeer waarin de toeschouwer kan
opgaan. Een verlangen naar de natuur is voelbaar aanwezig
www.anitabogers.nl | 06-84711260
Atelier Hub | Margrietstraat 3 | 6561WSGroesbeek

19. Atelier Hub
November 2022 is het initiatief van een gezamenlijk atelier gestart. AtelierHub
wil creatieve mensen samenbrengen. Door gezamenlijk in een pand te werken
en te creëren kunnen we elkaar stimuleren en motiveren. Hier worden ook cursussen gegeven, zoals schrijfdans en keramiek. Er is nog plek om cursussen te
geven en voor het huren van die ruimte. Voor informatie bel Mariëlle Poelen.
www.atelierhub.nl | 06-41816240
Atelier Hub | Margrietstraat 3 | 6561WS Groesbeek

20. Marjan Leusink | Gemengde technieken
Het werk van Marjan Leusink bestaat uit tekeningen, collages en installaties die
tekeningen als basis hebben. ‘Tekeningen’ moeten daarbij in de ruimste zin van
het woord opgevat worden. Ze hanteert transparante tape en scherpe voorwerpen als ongebruikelijk tekeninstrument om divers oppervlak te bewerken. Dit
heeft geleid tot een eigen stijl en werkwijze met onverwachte mogelijkheden.
Ze tekent, kerft, verwijdert lagen en voegt weer bijeen. Zoekend en experimenterend ontstaan beelden. Af en toe zijn dit concrete beeldherinneringen maar
vaak resten er slechts ruwe, grillige of juist haarfijne, fragiele sporen.
www.marjanleusink.nl | 06 1890 8732
Atelier Hub | Margrietstraat 3 | 6561WSGroesbeek.

24. Noortje Spierts | Grafische technieken

34. Annet Jacobs | Mozaïek

Noortje volgt sinds 2007 lessen grafische technieken aan de Open Academie
Lingewaard in Bemmel bij Caroline Koenders. Dit jaar heeft zij zich beziggehouden met fotografisch etsen. Hierbij is zij uitgegaan van foto’s van haar eigen
blokfluiten die zus Hanneke heeft genomen. Deze foto’s heeft Noortje gecombineerd met blokfluit gerelateerde onderdrukken. Een deel van deze afdrukken
zijn verwerkt in kunstenaarsboekjes.

Annet werkt het liefst met glasmozaïek. Zij gebruikt glasplaatjes welke in de gewenste vorm worden geknipt en/of gesneden. Ook combineert ze haar glaswerken met hout, of andere materialen. Haar nieuwste project is een combinatie
van glas, hout, spulletjes uit “de oude knopendoos” en “het juwelenkistje”… Laat
je verrassen en ga kijken...

www.noortjespiertz.nl | 06-10468940
Expositie adres: Noortje Spiertz | Mariëndaalseweg 8 | 6561 BM Groesbeek

25. Hanneke Spiertz | Fotografie
Fotografie is voor Hanneke het vastleggen van haar verwondering en nieuwsgierigheid. Door de dingen uit een andere hoek te bekijken of in te zoomen zie
je verrassende verbanden. In deze serie heeft Hanneke de blokfluiten van haar
zus Noortje gefotografeerd en onderzoekt ze de structuur van het hout en de
vormen van de fluit.
centrumvoordefotografie.nl/cms/index.php/portfolio-s/ghi/hanneke-spiertz#portfolio-2
06-13380558
Expositieadres: Noortje Spiertz | Mariëndaalseweg 8 | 6561 BM Groesbeek

26. Gé Langhout | schilderen
Het werk van Gé is als ’n sfeervol gedekte tafel, daar begint het mee. Voor de
kok is het te hopen dat je eetlust hebt, anders zou veel moeite voor niets zijn
geweest. Merk op dat je soms even uit je gedachten bent en op een dieper
niveau bent aangekomen, de ontmoeting vindt plaats, tussen schouwer en maker, precies zoals bedoeld – de verwondering – zo dichtbij is het . Even was het
werk van jou; als je het koopt blijft het bij jou…Wat ik doe? Ik schep atmosfeer
en nodig uit.
www.gelanghout.nl
Expositieadres: Wennekers Wooncentrum | Ambachtsweg 3 | 6562 AZ, Groesbeek

27. Helma Groenen | Fotografie
Helma fotografeert beelden uit de natuur die een grote indruk maken vanwege
hun schoonheid en waar velen –door de haast– aan voorbijgaan. In de loop der
jaren gaat Helma steeds intuïtiever te werk en durft ze beter op haar gevoel te
vertrouwen. Door het uitvergroten van details ontstaan abstracte beelden die
de kijker uitdagen om te interpreteren. Wat zie ik? Welk wonder voltrekt zich
hier? Helma opent met haar foto’s de ogen voor de natuur en dat is precies
wat ze wil.
www,wonderendernatuur.nl
Expositieadres: Wennekers Wooncentrum | Ambachtsweg 3 | 6562 AZ, Groesbeek

www.mozaïek-atelier.nl | 06-25548949
Atelier Annet Jacobs | Lage Horst 22A | 6562 KT Groesbeek

35. Henk Jacobs | Houtbewerking
Jaren geleden kreeg Henk van een vriend een zelfgemaakte houtdraaibank. Na
jaren besloot Henk om de draaibank in gebruik te nemen... Het idee om zelf iets
van hout te draaien, stond hem wel aan. Helaas, zoals Henk zelf verwoorde:
dat ging voor geen dubbeltje!! Maar, al doende leer je snel bij. Daarop toch
een andere draaibank gekocht, opnieuw met stukken hout aan de slag. Met erg
mooie resultaten: verschillende vormen (fruit)-schalen, kandelaartjes, diervormen zoals uiltjes, vogeltjes, sneeuwmannekes, paashaasjes… Echt de moeite
waard om eens te bekijken!
http://www.mozaiek-atelier.nl | 06-31034602
Lage Horst 22A | 6562KT Groesbeek

36. Mimi Seegers – Schipperheijn | schilderen op diverse
materialen
Schilderen op hout, doek, servies / porselein en glas. Mimi schildert met acrylverf op doek en hout. Op glas, servies en porselein gebruikt ze speciale glas en
porselein verf die ingebrand wordt hierdoor kan het glas, servies en porselein
gebruikt worden om van te eten of drinken. Tijdens de Kunstroute is toont ze
haar werk bij Recreatie / Atelier de Horst, daarbuiten ben je van harte welkom
in haar eigen atelier in Millingen a/d Rijn. Mimi werkt ook in opdracht, geeft
workshops en organiseert kinderfeestjes.
Facebook: Mimi Seegers – Schipperheijn | 06 - 26370559
Expositieadres: Recreatie /Atelier de Horst | Lage Horst 6 | 6562 KT Groesbeek

37. Wendy Bekers | Schilderen
Wendy begon met portret schilderen zo’n 8 jaar geleden. In haar atelier schildert ze voornamelijk vrouwen omdat ze de schoonheid en de kracht van de
vrouw wil laten zien. De kleuren zoeken en het spel van licht en donker fascineert haar. Naast portretten schildert ze ook bloemen en landschappen waar
ze veel plezier aan beleefd. Graag nodigt ze jullie uit om te komen kijken in
haar atelier.
www.wendybekers.nl | 0613002731
atelier Wendy Bekers | De ploeg 26 | 6562PJ Groesbeek

28. Bernedien Wouters | schilderen
Mijn naam is Bernedien Wouters. Ik schilder vooral vanuit mijn gevoel; de aardetinten en het water zijn voor mij essentieel. Hieruit haal ik mijn inspiratie.
Op dit moment schilder ik met acrylverf en olie verf op doek. Ook met deze
techniek probeer ik de weidsheid en de kleuren in de natuur vast te leggen. De
verschillende lagen van de verf geven mij de verdieping van het bestaan. Mijn
eigen fantasie, gevoel, kleurgebruik en de abstracte vormen mengen zich bijna
vanzelf tot het resultaat waar ik mij in kan vinden.
bernedienwouters@hotmail.com | www.bernedienwouters.nl | 0616171503
Expositieadres: Wennekers Wooncentrum, Ambachtsweg 3, 6562 AZ, Groesbeek

29. Colette Sampers – van der Bom | Schilderen
Het thema van Colette’s werk is ‘Overzicht’. Uit een innerlijke behoefte vertaald
naar een letterlijke uitvoering. Vanuit de ruimte kijkend naar de wereld of door
de microscoop kijkend naar een cel. Vanuit haar intuïtie is Colette op de millimeter bezig haar eigen fantastische informatie aan deze beelden mee te geven.
Colette is in haar werk steeds op zoek naar verbinding, beweging en diepte.
T 06-57993345
Expositie adres: Atelier By Mariel | Cranenburgsestraat 41 |6561AM Groesbeek

30. Mariëlle Poelen | schilderen glas/olieverf
Mariëlle schildert kleurig, vrolijk. Ze schildert op doek en op glas. De laatste
werken op doek zijn boeketten en bloemen (olieverf). De portretten zijn haar
favoriet, zowel de volwassen als kinderportretten zijn kleurrijk. De wereld wordt
duurzamer zo ook het werk van Mariëlle, ze schildert nu op glas wat o.a. uit de
kringloop komt. Door de diverse vormen is de uitdaging groot hier iets mee
te doen. Het glas wordt beschilderd met glasverf. De schildercursussen en
workshop worden gegeven in Atelier By Mariel. Ze werkt voor haarzelf in Atelier
Hub. Daar zijn ook wat werken van haar te zien.
 641816240 | www.bymariel.nl
T
Atelier By Mariel | Cranenburgsestraat 41 | 561am Groesbeek

38. Sonja Nihot | Sieraden
Sonite maakt sieraden met zilver, exposy ( kunsthars), glas en combinaties
daarvan. Al ruim 10 jaar zijn we aan de slag en het combineren van materialen
zie je in de sieraden terug. Daarbij gebruiken we ook stenen en schelpen in zijn
meest natuurlijke vormen. Voor mij zijn het vaak vakantieherinneringen. Als u
een steen of schelp hebt kunnen we die ook verwerken in een uniek sieraad.
www.sonite-zelfgemaakte-sieraden.nl | 0651680131
Bredeweg 17 | 6562DA Groesbeek. Hoek Bredeweg/Koningin Wilheminaweg

39. Harrie Mortiaux | Beelden (steen en brons) en schilderijen
 AM (Harrie Mortiaux) maakt steen- en bronzenbeelden en schilderijen. OnH
verwachte gebeurtenissen in het makingsproces zijn net zo belangrijk, als wat
hij bewust van plan is. Hij wil de toeschouwer verrassen en boeien, maar ook
zichzelf. Zijn beelden zijn vaak organisch of abstract, maar wel herkenbaar en
stralen harmonie uit. Zijn schilderijen zijn figuratief en geabstraheerd. “Ik bevrijd het beeld en het beeld bevrijdt de fantasie”, aldus de kunstenaar. Door
de werken een naam te geven, die verwijst naar menselijk gedrag, wordt die
fantasie extra geprikkeld.
www.harriemortiaux.nl | 0652629795
Expositieadres: Lievensweg 23 | 6562xl Groesbeek

40. Marije Barel | Diverse technieken
Ik hang VANDAAG aan een muur en kijk de kamer in. Je kijkt naar mij. Ik kijk naar
jouw ogen. Ik was OOIT maar een simpel kleurtje, NU ben ik een pallet. Ik ben
gemaakt door Marije. Ik ben vrolijk, simplistisch zonder verlies van complexiTEIT. Je kunt mij sinds dit JAAR ook in een gedichtenbundel vinden: Doe normaal.
Heb je mijn vrienden al ontmoet? Gemaakt door moeder Petra. Mooie gevilte
draden lopen door hun lijf. FUTUREPROOF want gemaakt van diervriendelijke
Merinowol. Heb je het thema van dit jaar al ontdekt? TIJD. Kom je ook EVEN
langs?
www.MyBesign.nl | 0613728420
MyBesign | van de veldeweg 102 | 6562WJ Groesbeek

