
 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTPLEINEN 2015 
Zondag 5 juli 

11.30-17.00 uur  



 

 



K1 Riek Woudwijk 

 

Het idee voor het beeld dat ik 
maak ontstaat vaak tijdens het 
hakken. 

Ik werk meestal abstract en graag 
in wat hardere steensoorten. 

 

 

 

 

     Myra Huizinga K2 

 

Het fascineert mij hoe vanuit een ruwe 
steen een object met fraaie kleur en/ of 
tekening te voorschijn komt. Ik ben 
helemaal gefocust op de steen  waarmee 
ik worstel; iets moois maken van wat in 
het eerst niet erg aanspreekt.  

K3 Cees v.d. Wijdeven 

 

Beeldhouwen is voor mij een bezigheid van 
zoeken naar nieuwe vormen. 

Door lijnen en vormen in goede balans te 
brengen ontstaat het beeld onder mijn 
handen. Meestal abstract, soms figuratief. 

 



 

Elise Dauwerse K4 

 

Klei is heerlijk materiaal om mee te werken. Ik 
kan er echt mijn ei in kwijt. 

Het afgelopen jaar ben ik verder gegaan met het 
maken van koppen en ben ik ook begonnen met 
torso’s ( ook in speksteen: een uitdaging). 

K5  Ans van Bakel 

 

Beeldhouwen heeft mij altijd aangetrokken. 
Ooit zou ik het gaan doen.  

De kneepjes van het vak heb ik inmiddels 
geleerd in de beeldhouwgroep “De Eindeloze 
Hakkers”en via workshops. 

 

 

 

 Toon Corstjens K6 

 

Door mijn leermeester leer ik lijnen en vormen 
ontdekken en zien. 

En ik ben dol op doorkijkjes in de steen. 



K7 Martine Zevenhek 

 

In mijn nieuwe atelier in Thorn heb ik de 
mogelijkheid grotere beelden te maken en dat 
is een nieuwe uitdaging voor mij. Kom maar 
eens kijken. 

 

 

 

Rene Scholder K8 

 

Ik maak afwisselend figuratieve en 
abstracte beelden uit hardere 
steensoorten en ben bezig met het 
“vormen”van beelden, soms met 
gebruik van bladgoud. 

K9  Miny Mennen 

 

Het afgelopen jaar heb ik uitsluitend met stenen 
gewerkt. Veelal ontstond er intuïtief een vorm. 

Mijn gevoel speelt er een grote rol in met als 
gevolg dat het ontstane beeld ook voor mij 
verrassend was.  

 



 

 

Joop Verhulst K10 

 

Mijn werk is abstract en ik gebruik diverse 
steensoorten. 

Het werk spreekt tot de verbeelding. 

Ik leg er al mijn inspiratie in. 

R1 Toos Bonten 

 

Bij mijn beeldhouwen staat de mens en vooral 
de vrouw centraal. 

Vaak zijn het eenvoudige, geabstraheerde 
figuren uit serpentijn, albast of brons. 

Steeds zoek ik naar een balans tussen bewerkte 
en onbewerkte steen. 

 

 

Flor duPuy R2 

 

De laatste tijd heb ik mij voornamelijk bezig 
gehouden met het maken van portretten. 

Niet de gemakkelijkste tak binnen keramiek, 
maar wel steeds weer een uitdaging. 

Het karakter van het model te treffen is mijn 
streven.     



R3 Ans Vaatstra 

 

De meest moderne vorm van Japanse 
bloemsierkunst kan altijd en overal door 
wie dan ook met allerlei soorten materialen 
worden beoefend. 

 

 

 

 

Carla van Rooij R4 

 

 

Het werken met porselein is een grote uitdaging 
en geeft mij veel voldoening. 

R5 Jan van Oorschot 

 

Ik werk graag in harde steensoorten. 
Terugkerende thema’s zijn verstilde bewegingen 
van vogels en van water. Dat brengt mij nog 
steeds tot het maken van monumentale, 
gestileerde of geabstraheerde vormen. 

 



R 6 Kitty Schellens 

 

Mijn inspiratie kan uit de meest 
vreemde objecten of situaties naar 
voren komen. Zelfs muziek of een 
geur kan mij leiden, maar toch 
vooral de steen zelf. Ik vertrouw 
op mijn intuïtie en daar komen de 
mooiste dingen uit voort.  

 

 

 

 

 

 Wil Wagemakers R7 

 

 

Het gevecht met de steen is steeds weer een 
grote uitdaging. De vrijheid om vanuit mijn 
gevoel tot resultaat te komen is een drijfveer 
om door te gaan. 

R8 Lea Froon 

 

Naast het maken van vazen, schalen 
en ruimtelijke beelden, beoefen ik 
het portret boetseren. Het is een 
uitdaging om het model zo treffend 
mogelijk te verbeelden. 

Ik werk het liefst met alternatieve 
stookmethodes. 

 

 

 



 

 

 

Luc Verhaart R 9 

 

Vanuit het tekenvak ben ik gaan 
beeldhouwen en dat bevalt zo goed 
dat ik niet meer te stoppen ben. 

En dat al meer dan 30 jaar in goede 
balans met een reguliere baan. 

R10 Arne Mulders 

 

De hoedanigheid van de steen inspireert mij om 
te gaan vormen. 

Ronde vormen, dynamiek en sierlijkheid 
spreken mij aan. 

 

 

 

 

Margo Ellfers R12 

 

Beeldhouwen blijft voor mij een 
passie. 

Dit liggend masker was een 
uitdaging, maar dat is bij elke steen 
weer het geval. 



R13 Olaf Sijmens 

 

Mijn beelden zijn vaak abstract met gebogen 
vormen. Ik laat mij graag leiden door de 
vorm en structuur van de steen. Soms maak 
ik uitstapjes naar figuratief werk waarbij 
personen mijn voorkeur hebben. 

 

 

Willem Berkers R 14 

 

Zoete en bittere ervaringen raken iedereen. 
Eenmaal beleefd, moet ik er iets mee doen. Daar 
ligt mijn oorsprong. Samen met al mijn 
voorgaande werken ga ik voort naar morgen 
voor mijn allermooiste creatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lijst deelnemers: 

Ans Bakel v. 0413 474369 ansvanbakel@gmail.com  

Willem Berkers 0499-490969 info@willemberkers.com  

Toos Bonten 040 2263787 c_a-m-bonten@hotmail.com 

Toon Corstjens 
 

a.corstjens7@kpnmail.nl  

Elise Dauwerse 040 2833628 elise.dauwerse@xs4all.nl  

Flor duPuy 0499 472630 fem.dupuy@chello.nl  

Margo Elffers 040 2424218 mhelffers@kpnmail.nl  

Lea Froon/smit 0499 460839 leasmitsfroon@hotmail.com  

Myra Huizinga 06 53950758 myrahuizinnga@kpnmail.nl  

Miny Mennen 0493 322558 miny.mennen@hetnet.nl  

Arne Mulders 040 2836648 arnemulders@gmail.com  

Jan Oorschot v. 0499 472872 familievanoorschot@kpnmail.nl  

Carla Rooij  v.  0499476978 c.vanrooijrenders@gmail.com  

Kitty Schellens 0499 392415 k.schellens@gembest.nl  

Rene Scholder 06 51517236 r.scholder@onsnet.nu  

Olaf Sijmens 0492 535793 o.sijmens@gmail.nl 

Ans Vaatstra 0499-847868 ansvaatstra@gmail.com  

Luc Verhaart 040 2548318 verhaart@hotmail.com  

Joop Verhulst 040 2419539 jrverhulst@gmail.com  

Wil Wagemakers 040 244006 w.wagemakers5@gmail.com 

Cees Wijdeven v.d. 06 22669797 ceesvdwijdeven@gmail.com  

Riek Woudwijk 06 22200745 riekenharrie@home.nl  

Martine Zevenhek 0492-366052 martine7hek@gmail.com  
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“Kunstpleinen” 

 
Is een activiteit van kunstvereniging 

Ars Longa uit Son en Breugel. 

 

  Andere activiteiten zijn: 

         Exposities op de “Oude werf”. 

         Exposities “ Op de gang”  in de Brasserie van hotel  

        “La Sonnerie”. 

         Art gallery 

         Kunstreizen 

 

  Voor verdere informatie zie: 

   www.arslongakunst.nl 

  secretariaat@arslongakunst.nl 

 

 

 

http://www.arslongakunst.nl/

