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KUNSTPLEINEN 

 

van 11:00 tot 17:00 uur. 

 

15:00 uur carillonconcert 

 
 

Een activiteit van de Kunstvereniging Ars Longa 



 KP1 

Ans van Bakel 

Beeldhouwen is mijn grootste hobby, marmer is mijn 
favoriete materiaal. Ik werk bij voorkeur niet figuratief 
en meestal “en taille directe 

 0413 474369 
 

KP2 

Herman Deckers 

Ik heb een voorkeur voor harde steensoorten.  
Ik werk niet figuratief. 
 

 0413 472248 
 

 

 KP3 

Mariette Hoozemans 

Ik ervaar het iedere keer als iets heel bijzonders dat er 
onder je handen iets ontstaat waarbij het 
oorspronkelijke ruwe stuk steen waar je mee begon 
onherkenbaar is veranderd in een eigen creatie; een 

steen getransformeerd tot beeld. 

 0413 473845 
 

KP4 

Adri Liefkens 

Beeldhouwen is voor mij grenzen opzoeken: van de 
steen, van mijn vaardigheden en van mijzelf.  
Dit leidt tot een uitdaging om de steen vorm te geven. 
Bij voorkeur samen met collega beeldhouwers, advies 
blijkt daarbij grensverleggend zijn 

 0413 473280 
 

 



 KP5 

Daan van Amesfoort 

Mijn beelden zijn over het algemeen abstract waarin 

vloeiende lijnen bijna altijd een hoofdrol spelen. 

 0413 473095 
 

KP6 

Mien van Rooij 

Haren in de wind. Harde steen, vele uren werk. 
 

 0413 473501 
 

 

 KP7 

Jacq van Rossum 

Het blijft leuk om met steen bezig te zijn. Steeds 
opnieuw doe je inspiratie op. Mijn beelden zijn 
abstract. 

 0413 476597 
 

KP8 

Cees vd Wijdeven 

Mijn passie voor het “Inventief” beeldhouwen waarbij 
de ontstane vormen en lijnen de compositie vormen, 
geven mij telkens opnieuw een extra dimensie om het 
gevecht met de steen. 

 06 22669797 
 

 



 KP9 

Joop Verhulst 

Na edelsmeden en schilderen ben ik gaan beeld-

houwen. Ik werk vanuit mijn gevoel, het beeld 

"groeit"onder mijn handen. Ik heb leren omgaan met 

diverse steensoorten en het  is pure ontspanning.  Het 

is steeds weer een uitdaging het werk te zien groeien. 

 040 2419539 
 

KP10 

Martin Leenders 

Constructies en assemblages zijn de ruimtelijke 
werkvormen waar ik me mee bezig houd. Veelal al 
gebruik ik daarbij roestvast staal en diverse afval- 
producten. Mijn beelden kunnen zowel figuratief als 
abstract zijn.  

 0499 473348 
 

 

 Podium 1 

Flor du Puy 

Mijn onderwerpen zijn zeer divers: soms is een 
creatief idee het uitgangspunt, dan weer  zoek ik de 
uitdaging in de techniek. Kunst vereist immers ook 
kundigheid! Figuratief werk heeft mijn voorkeur. 

 0499-472630 
 

RP1 

Toos Bonten 

Naast schilderijen maak ik beelden van steen en van 
brons. Bij het werken in steen zoek ik de balans 
tussen bewerkte en onbewerkte steen. De grove huid 
van onbewerkte steen gaat over in de glad gepolijste 
figuur. De beelden zijn geabstraheerd. 

 06 23899823 
 

 



 RP2 

Margo Elffers 

Mijn beelden zijn veelal organisch. Tevens ben ik 

bezig met een zoektocht in verschillende materialen. 

Dit is vernieuwend voor mij. 

 040 2424218 
 

RP3 

Paula Groote 

Mijn beelden zijn gemaakt naar aanleiding van  

een Celadon keramiekreis naar Zuid-Korea 2012 .  

Het gekerfde en met eeuwenoude met traditie 

omgeven Celadonglazuur uit de streek van Gangjin 

heeft mij tot deze werkstukken geïnspireerd. 

 040 2845414 
 

 

 RP4 

Willem Berkers 

Zoete of bittere ervaringen raken iedereen. Eenmaal 

bij mij binnen kan ik ze niet meer ontkennen en wil 

ik de essentie daarvan vormgeven. 

 06 52479201 
 

RP5 

Jacqueline van de Ven 

Beeldjes van keramiek, porselein en brons. Spontane 

vormgeving van houding en mimiek. 

 06 51798896 
 

 



 RP6 

Jan van Oorschot  

Mijn beelden zijn eigenlijk altijd een verstilling van 
een beweging. Dit kan voorkomen uit de houding van 
een vogel, wolken, water of object. Mooie gespannen 
vormen en vlakken zijn daarbij voor mij de vormtaal 
waarvan ik me graag bedien. 

 0499 472872 
 

RP7 

Paul Timmermans  

Als hommage aan deze vorig jaar overleden 

beeldhouwer, die jarenlang lid was van Ars Longa, 

exposeren we graag een kleine selectie van zijn werk. 

Het (vrouwen)hoofd was een veel terugkerend thema 

bij Paul.       

 0499 473646 (Elfriede de Vries) 
 

 

 RP8 

Arne Mulders 

Eenvoudige en sierlijke ronde vormen spreken mij het 
meest aan. 
De steen geeft kleur en patroon; zo ontstaat mijn 
beeld. 

 040 2836648 
 

RP9 

Jo Janssen 

Ik werk in diverse soorten hardsteen, meestal 

figuratief, maar ook abstract. Ik heb daarvoor 

verschillende cursussen gevolgd. 

 040 2831159 
 

 



 RP10 

Joke Slegers  

Mijn inspiratie vind ik vooral in de mens met zijn  
emoties. Ik werk voornamelijk figuratief en gebruik  
verschillende steensoorten: marmer,arduin,albast. 

 040 2832417 

 RP11 

Marijke Smulders 

Ik werk voornamelijk in de zachtere steensoorten. 
Het vormen en creëren en het uiteindelijk polijsten 
is heel bevredigend. Het resultaat is altijd verrassend 
omdat pas bij het polijsten de echte kleur en 
structuur van de steen tevoorschijn komt. 

 0499 472445 
 

 

 RP12 

Kitty Schellens 

Ik werk graag vanuit mijn eigen emotie, die komt 

telkens door mijn handen tevoorschijn uit de steen. 

Niet teveel nadenken. Voelen en niet bang zijn om te 

ver te gaan, dat levert het beste resultaat op. 

 0499 392415 
 

RP13 

Jacques Bergman 

Ik ben wisselend bezig met bronzen beelden en 
beeldhouwen in hardere steensoorten Hierbij laat ik 
me vooral leiden door de vorm van de steen met zijn 
verborgen mogelijkheden: een ontdekkingstocht. 

 0499 473531 
 

 



 RP14 

Hans Werner 

Ik heb ik me na cursussen al doende bekwaamd in het 

boetseren en beeldhouwen. Het menselijk lichaam 

staat in mijn werk centraal. Inspirerende voorbeelden 

zijn voor mij Rodin en Maillol. Momenteel maak ik 

vooral naaktstudies in brons.  

 0499 476633 
 

RP15   

Anne Huddleston Slater 

Ik combineer twee- en driedimensionale uitingen. 
Zo ontstond de PASFOTO op het platte vlak. Het  
werk straalt gevoelens uit die standaard pasfoto’s  
niet hebben. Vanuit dit gegeven werk ik ruimtelijk  
met kalksteen en leem. Ik probeer een relatie te  
leggen tussen de gezichten op het platte vlak en de 

sculpturen.   0499 473832 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTPLEINEN 
is een activiteit van de kunstvereniging Ars Longa in Son en Breugel. 
De activiteiten die Ars Longa organiseert kunt u vinden op de website: 
www.arslongakunst.nl  
 
Voor €12.50 per jaar bent u lid. U kunt dan deelnemen aan alle Ars Longa 
activiteiten  en krijgt de aankondigingen ervan per email.  
 
 

http://www.arslongakunst.nl/


 


