KUNST- EN ATELIERROUTE
2022

Voor de vierde keer vindt de Kunst- en atelierroute plaats. Het brede
aanbod van kunstuitingen zal tijdens deze Kunst- en atelierroute te zien
zijn in de dorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten/
Kruisland. Ook nu is er weer een gevarieerd aanbod van uiteenlopende kunst op verschillende gebieden. Denk aan; schilderijen, sieraden,
textiel, glas, keramiek, enz.
In dit boekje vindt u een overzicht van alle deelnemende kunstenaars en
de locaties met de bijbehorende plattegronden.
De ateliers en locaties zijn toegankelijk op zaterdag 11 juni en zondag
12 juni van 11.00u tot 17.00u.
De toegang is uiteraard gratis.

STICHTING CUMAWO
www.cumawo.nl

De Kunst- en atelierroute wordt georganiseerd door de Stichting
CuMaWo (Culturele Manifestaties Wouw), die sinds de oprichting in
1986 het doel heeft gesteld om culturele initiatieven te stimuleren en te
faciliteren.
Het organiseren van exposities in Markant, Kunst-fietsroutes, Kerstexposities, Kunst in de Tuin en met name deze atelierroute is het visitekaartje
van Cumawo in de vier kerkdorpen.

EXPOSITIE MARKANT
Expositie van 11 juni t/m 21 augustus.
Judith Pieters exposeert met draadwerk. Loes en Ad van Unen exposeren met schilderijen.
In dit weekend is Markant geopend op zaterdag en zondag van 11.00 17.00u
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1. MARKANT
JUDITH PIETERS
Op basis van een oud ambacht is nieuw werk ontstaan.
Het lijkt op kant en is steeds gemaakt van draden of draadachtige materialen.
De gebaande paden van de klassieke kant zijn verlaten.
Boeiend blijft het ontwerpen en daarbij zoeken naar nieuwe materialen,
andere vormen, typerende kleuraccenten en de poging om ook ruimtelijk
te werken.
Kant blijft een transparant gegeven, er wordt gewerkt met zowel open
als dichte delen. Het doel blijft de vormgeving, de kanttechniek is ondersteunend, niet bepalend.
De motivatie om transparant beeldend bezig te zijn, is gegeven door
de behoefte aan creatieve uitdrukking. Dit blijft op zich boeiend, steeds
veranderend, speels en plezierig.

LOES EN AD VAN UNEN
Loes van Unen
www.loeskolkunst.com
Mijn thema gaat uit van reflectie in water. Vind
water/zee zo fascinerend omdat het nooit maar
dan ook nooit hetzelfde is met iedere keer
weer een ander lijnenspel en kleuren. Altijd in
beweging waardoor je soms zo’n mooie schittering of reflectie op het water kan krijgen. Ik
wil hierbij graag “spelen” met kleur, hoeft niet
altijd helemaal realistisch te zijn. Maak gebruik
van eigengemaakte foto’s of foto’s uit de krant
of tijdschrift en stel dan met meerdere foto’s en
eigen tekenwerk een beeld samen en al
werkend ontstaat er soms nog meer!
Ad van Unen
Aquarel is echt mijn ding, ben hiermee
steeds meer abstract gaan werken, maar
nog zodanig dat je nog een beetje kan
zien waar het over gaat, ook gebruik ik in
een aquarel andere technieken dan alleen
aquarelverf, zoals inkt en gouache.

2. HARRIE SCHALKEN

www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl
Grafisch museum ‘’in den groenen zonck’’
Roosendaalse straat 43 en 45, Wouw

Het museum is tevens drukwerkplaats/atelier van Harrie Schalken, de
eigenaar van het museum.
Expositie van moderne, veelkleurige eigentijdse zeefdrukgrafiek.
Ook het afdrukken van historische teksten en prenten op de diverse 200
jaar oude persen van het museum.
Het museum is deze beide dagen vrij toegankelijk: de ingang is op nr.
45.
De tuin en de werken van andere kunstenaars in de tuin: de ingang is
via de oprit naast nr. 45, en vervolgens de linker tuinpoort.

ANNETTE JEUKENS
Deze keer is het hoofdonderwerp wol. Akoestiek is erg belangrijk in
huizen, wolpanelen zijn dan een mooie oplossing of aanvulling.
De geweven werken die ik gemaakt heb, zijn zelf gesponnen en indien
nodig, zelf geverfd.
Maar ook andere textiel/mixed media objecten maak ik graag, soms
samen met mijn dochters Vera en Josine.
Kom kijken in de schuur van het
Grafisch museum
FB Annette Jeukens of
Textiellab Xspecial
annejeu@hotmail.com

ANNELIES VAN TETERING
Objecten voor in de tuin.
Kunnen in de winter buiten blijven.
De bollen zijn gemaakt in eigen gemaakte mallen.
En zijn dus hol van binnen.
De eerste stook is de biscuitstook (950 graden).
De klei verandert dan van klei in steen.
Daarna wordt het object geglazuurd en volgt de glazuurstook (1050 graden)
Hierdoor gaan de kleuren van de objecten spreken.

VICTOR VAN DE LANDE
Soms zijn het foto’s, dan weer herinneringen die de aanleiding vormen
voor mijn werk, wat valt te duiden als expressionistisch figuratief.
U bent welkom op mijn atelier, Molendijk 39. 4697 RJ Sint Annaland.

3. MARJOLEIN BARMEN ‘T LOO
Na jaren het zelfde merk klei gebruikt te hebben heb ik nieuwe klei ontdekt.
Deze klei komt uit Spanje heeft een andere structuur en soepelheid wat
voor mij nieuwe mogelijkheden geeft.
Ook de kleuren zijn anders.
Al met al nieuwe inspiratie en mogelijkheden.
Ik ben enthousiast, kom maar kijken!!!

4. LOES WALRAVEN

www.indenwouwdfluit.nl

Emotie in klei
Klei is zo gewillig dat je er bijna alles in kunt leggen.
Ik heb gekozen voor gezichtsuitdrukkingen omdat je uit een gezicht veel
emoties kunt lezen.
De tuin heeft ook een facelift ondergaan.
Van harte welkom om dit alles te bekijken.

5. MOLEN DE AREND
JOS ANTENS
Jos Antens (Roosendaal 1965) schildert altijd ‘en pleinair’, dat wil zeggen dat hij altijd buiten schildert wat hij ziet. Zijn stijl is te omschrijven
als ‘impressionistisch’. Hij probeert binnen enkele uren de sfeer van dat
moment vast te leggen in een vlotte toets met olieverf.
Jos publiceert zijn schilderijen op Facebook en een filmpje van het schilderproces op zijn YouTubekanaal

EGBERT SIEBEL
www.edge-glassart.nl

Kunst speelt op allerlei manieren een grote rol in mijn leven.
Door er naar te kijken of luisteren, maar ook door er zelf actief mee
bezig te zijn.
Het vormgeven aan een ruw materiaal tot een voorwerp met artistieke
waarden geeft mij een grote mate van voldoening.
Dat geldt zeker voor het materiaal glas; een materiaalsoort in vele
vormen en kleuren en op allerlei manieren te bewerken tot gebruiks- en
kunstobjecten.
Of het nu glas in lood, geblazen of gecast glas betreft of gefused is, het
heeft allemaal zijn eigen betoverende schoonheid.
De combinatie van glas en licht doet mij na al die tijd nog steeds versteld staan.

6. KERAMIEK EN IKEBANA
ANTON VAN DE WATER
www.lesquatrechats.eu

Naast het maken van een keramisch object is de glazuur een bepalende
decoratie. Het kan het object maken of breken.
Door onderzoek en proeven opent zich een nieuwe wereld

KERAMISTEN GROEP
Erna van Sprundel, Lidya Abdelaziz, Leonie Dietvorst, Ruth Kuipers,
Helly Lodewijk

IET JORDANS
Na een start met het werken met klei ben ik sinds enkele jaren hoofdzakelijk bezig met porselein. Behalve het draaien en maken van schalen
en zoek ik de uitdaging in het verwerken van het materiaal op alternatieve wijze. Soms gebruik ik daarvoor pigmenten om tot aparte kleuren
en combinaties te komen, andere keren wil ik juist graag de eigen kracht
en kleur van het porselein zelf benutten en het eigene van het porselein
laten spreken.

NATHALIE BUIJS
Klei is een materiaal wat me steeds fascineert en uitdaagt.
Mijn interesse ligt bij ruimtelijke vormen, geen gebruikskeramiek.
Voor de techniek groot te kunnen draaien heb ik veel geleerd bij Anton
van de Water.
De liefde voor de materie en het werken met klei wil ik graag overbrengen op anderen en om die reden geef ik al 8 jaar workshops in Inloophuis De Rose-Linde te Roosendaal.
Ik ben er trots op dat ik mijn werk hier mag laten zien en ik hoop dat u er
net zo van geniet als ik bij het maken ervan.
Mijn werk is te zien op Instagram o.v.v. Vrienten.

JUDY LODIERS

Instagram: justjudy_ceramics_textile
Just Judy
Gewoon gebruikskeramiek met plezier op de draaischijf gemaakt.
Gewoon maar toch bijzonder, omdat elk product uniek, apart en soms
een beetje Ongewoon is.
www.lodiers-geerts@home.nl

MARIE MEEUWISSEN
Ik ben woonachtig in Zegge, waar ik een klein atelier heb om mijn hobby,
het maken van keramiek, uit te oefenen. Ik vind het heerlijk om van klei
mooie vormen te maken, zowel door handmatig op te bouwen, als ook
door te draaien op de draaischijf.
Ik vind het leuk om mijn werk te laten zien, zoals bij de kunstroute.
Ik ben een van de cursisten bij Anton van de Water. Daar leer ik niet
alleen de technieken, maar word ik ook geïnspireerd door Anton en mijn
medecursisten.

ANNA KONTER
De Nederlandse Anna Konter uit Essen, België, werkt al 30 jaar met klei.
Zij exposeert regelmatig haar werken. Bij Anton van de Water in Wouw
laat zij haar laatste expressies zien: waterhoenen, maar ook levensluchtige harten, dikke eigenzinnige vogels in zwart en wit en in kleur, en een
dorp vol huisjes waar je zo in zou willen wonen in indrukwekkend zwartwit, soms ook kleurrijk, en ook objecten van voor ons alledaagse dingen,
zoals (uitvergrote) koffiebonen en theezakjes.
Anna laat zich inspireren door de natuur in haar omgeving, wat ze
om zich heen ziet, haar leefwereld. De onderlinge verbondenheid van
dingen. Door de jaren heen is zij meer met kleur gaan werken, met een
vrolijke touch. Anna werkt in series maar alle objecten zijn apart.

SOGETSU IKEBANA GROEP
Ikebana is een eeuwenoude Japanse bloemsierkunst die staat voor het
werken met natuurlijke materialen. Het aantal Ikebanascholen is tegenwoordig enorm. Een van deze scholen is de Sogetsu School. Het werken met materialen uit de natuur is gebleven maar andere niet natuurlijke materialen mogen ook worden gebruikt. Omdat Ikebana eenvoudig
is en zowel het arrangement als de container (vaas of schaal) elkaars
gelijken zijn laat het zich goed combineren met mooi keramiek. Daarom
zijn we als groep bij Anton. Zijn keramiek gebruiken we om onze materialen goed tot hun recht te laten komen.

Sogetsu ikebana groep
Rita Nagelkerke
Connie Fluijt
Toos Knoops
Anita Mathijsen
Ine Broos
Rianne Machielse
Henriëtte Schalk

7. MONIQUE WITHAGEN
www.t-goedeleven.nl

‘t goede leven, kleur, natuur, vilt, keramiek, meubels, liefde, dromen,
interieur, eenvoud, samen, mooi, puur, bijzonder, lef, thuis
tgoedeleven@ziggo.nl

KIONA VAN HERWIJNEN
www.edelsmeedkunstkiona.nl

Afgestudeerd aan de kunstacademie in 1999 en sindsdien docent
expressievakken op een middelbare school. In de tussentijd ook een
opleiding tot edelsmid gevolgd, wat ik al weer 14 jaar met veel plezier
doe.
Mijn sieraden bestaan voornamelijk uit zilver of brons. Daarbij gebruik ik
ook diverse andere materialen zoals hout, kunststof, scherven en edelsteen. Ook werk ik met onedele metalen waarmee ik bijv. in opdracht
speldjes maak voor de Stadswinkel in Antwerpen.
De ideeën voor mijn sieraden haal ik uit mijn eigen omgeving door te
kijken naar de natuur, naar architectuur en allerlei andere vormen die
op mijn pad komen. Op deze manier ontstaan er unieke en bijzondere
sieraden.
kiona@edelsmeedkunstkiona.nl

8. ELLY BUIJK
Mijn grote passie op dit moment is het schilderen van portretten met
olieverf.
Ik volg lessen in portret schilderen met heel veel plezier.
Wij noemen het ook wel een prettige verslaving!
Ook schilder ik met acryl en dan zijn het meestal vrije werken om even
wat los te komen van het precieze werk.
Je kunt mijn werken volgen via Facebook en Instagram.
ellybuijk@ziggo.nu

1. HERELSESTRAAT 100
Exposanten De Schalm (kerk) Heerle
Toos van de Weijgaert 			
Zondag 12 juni
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Ria Helderop				Saxofoonkwartet
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Anita Braat
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Nico Andries
Beelden

TOOS VAN DE WEIJGAERT
Vilten is voor mij......
mijn passie!
Ontspanning en inspanning.
Bezig zijn met zachte natuurlijke materialen en zien hoe wol tot vilt verandert in oa draagbare creaties en wandobjecten.
Het geeft zo’n geluksgevoel als je aan het eind van het viltproces tevreden bent over het eindresultaat.
Het zijn de schapen, die mede door hun geschoren vachten, mij zoveel
viltplezier bezorgen.

RIA HELDEROP
www.quasiart.nl

Kleien zoals Ria haar werk noemt, is een oefening in geduld. Het proces
van rauwe klei tot eindproduct zorgt vaak voor verrassingen waardoor
de vele bewerkingstechnieken en de grilligheid van oxides en glazuren
haar blijven fascineren en uitdagen. Haar werk is divers en vrij te noemen, schalen, potten, vazen, sculpturen en andere objecten wisselen
elkaar af waarbij het eindresultaat afhankelijk is van de stooktechniek.
De prachtige fotoreeks op haar website illustreert dit heel mooi.
ria@quasiart.nl

ANITA BRAAT
De sieraden van Anita Braat zijn verassend en origineel. Inspiratie komt
meestal uit de natuur. Omdat ze vernieuwen belangrijk vindt, is ze voortdurend op zoek naar nieuwe vormen en materialen om te gebruiken in
combinatie met echt zilver. Een sieraad moet voor haar “kloppen”. Dat
betekent dat een ontwerp zowel mooi als verassend moet zijn, technisch
goed in elkaar zit, en goed moet voelen. Ze maakt elk jaar een nieuwe
collectie, dit jaar is het thema “KANT “.

NICO ANDRIES
Nico Andries, serieus met beeldhouwen bezig sedert 2013. Voorkeur
voor hout en steen (hardere steensoorten, zoals marmer, aragoniet,
hardere serpentijnsoorten, blue royal, onyx).
De vormgeving is ongebonden, vaak fantasievol en met een voorkeur
voor gebogen lijnen en stilering.
Latere werken zijn een combinatie van brons, hout en glas. Abstract en
figuratief werk wisselen elkaar af. Ideeën worden meestal slechts oppervlakkig uitgewerkt, zodat het tijdens het werkproces nog vele kanten op
kan gaan.
De beleving, het plezier in het werken, dat staat voorop. Verwondering
en uitdaging zijn sterke drijfveren.

ZONDAG 12 JUNI: 14.00u
SAXOFOONKWARTET SAXORANJE
Saxofoonkwartet SAXORANJE is opgericht in 1989.
Oorspronkelijk is het kwartet gestart vanuit harmonieorkest ORANJE,
Wouw, bedoeld om het samenspel van de Har-monie saxofoonsectie te
bevorderen.
In de daarop volgende jaren is het saxofoonkwartet vooral een doel op
zichzelf geworden. Hierbij is een veelzijdig repertoire ontwikkeld, dat
continue verbeterd wordt.
Door de jaren heen zijn vele optredens verzorgd, zoals recepties/ensemble concoursen/kunsttentoonstellingen.
Kortom, overal waar muziek welkom is en een welhorend publiek waardering geeft.
Saxoranje bestaat uit de volgende
leden:
Sopraan- sax : Sonja Pieterman
Alt- sax
: Anja de Boer
Tenor- sax
: Ludo Nuijten
Bariton- sax : Peter Matthijssen

1: HEERLSESTRAAT 4
KRUISLAND
Trudie Vrolijk
Atelier Vliegende Aarde

TRUDIE VROLIJK
Altijd gewerkt in het onderwijs met lesgeven in beeldende vorming.
Dat is een breed vlak. Kunstgeschiedenis, tekenen, schilderen en
werken in 3D en het maken van video’s (animatie) en foto’s.
Voor mezelf was dat veel experimenteren met diverse materialen en
zoeken naar vernieuwing.
Als Arsis-lid ben ik actief met anderen in een galerie in Bergen op Zoom
met het organiseren van exposities. Dat vergt veel tijd in organisatie
maar ook het verdiepen in het werk van de kunstenaars die exposeren.
Dat is heel boeiend.
Op dit moment ben ik weer terug bij het tekenen en schilderen naar
levend model.
vliegendeaarde@hotmail.com

1. PLANTAGEBAAN 101
Simpel en Puur
Thea Kanters
Beelden
2. PLANTAGEBAAN 190
Ingrid van der Meer
Double Eye Design
Sieraden

1. SIMPEL EN PUUR
THEA KANTERS
www.keramiektheakanters.weebly.com

Beeldend kunstenaar Thea Kanters is in 1985 afgestudeerd aan de Academie in Tilburg en sindsdien werkzaam als keramisch kunstenaar.
Haar beelden worden hol gebouwd met steengoedklei, hoog gestookt
en voorzien van één of meerdere glazuurlagen.
Ze zijn vorstbestendig en dus ook geschikt voor plaatsing in tuinen.
Thea gebruikt het menselijk lichaam als een metafoor, om gedachten,
gevoelens, emoties uit te drukken. De houding van het lichaam is essentieel, maar ook de toevoeging, vergroeiing en het weg laten.
Het beeld op de foto is getiteld “restrictions”, het is gemaakt in de Coronatijd en verbeeldt de gevoelens die de beperkingen oproepen.

2. INGRID VAN DER MEER
www.DoubleEyeDesign.com
www.emaille.DoubleEyeDesign.com

Sinds mijn 14e jaar voel ik mij aangetrokken tot het mooie proces van
het smelten van glas op metaal. Wie had kunnen weten dat deze techniek 40 jaar later een groot deel van mijn leven zou bepalen?
In mijn atelier in Wouwse Plantage geef ik workshops in emailleren,
edelsmeden en metaalembossing.
Op ZATERDAG 11 juni ben ik in mijn atelier in Wouwse Plantage en op
ZONDAG 12 juni sta ik op de PINNY FAIR bij de NATUURPOORT in
Wouwse Plantage waar nog veel meer kunst te bewonderen is.
Ingrid@DoubleEyeDesign.com

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door:

Kiona van Herwijnen

