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Vanaf 1996 hebben we elke twee jaar een expositie georganiseerd voor leden van de bij ons aangeslo-

ten verenigingen.

Vandaag openen wij de 12e en tevens laatste Regionale Expositie, georganiseerd door de Stichting 

Beeldende Vrijetijdskunst (SBV).

Wij hebben alle daarvoor aangemelde  tentoonstellingen bezocht, die de diverse verenigingen hiel-

den. Op deze verenigingstentoonstellingen hebben wij de beeldende kunstenaars geselecteerd die 

naar onze mening werk lieten zien dat uitstak boven het gemiddelde van de betreffende  vereniging. 

Geen gemakkelijke taak. Er wordt in het ‘Zuiden’ op hoog niveau beeldende kunst gemaakt. Deze 

expositie is daar het bewijs van.

Bij de vorige expositie in 2016 hebben wij al een kanttekening gemaakt dat de Provincie onze activi-

teiten mogelijk niet meer zou ondersteunen. Dat is inderdaad nu een feit geworden!

In het huidige landelijk en provinciaal beleid is er blijkbaar geen plaats meer voor ondersteuning van 

de Vrijetijdskunst.

De nadruk ligt nu op educatie, innovatie en ontwikkeling.  Ook belangrijk, zeker, maar dit gaat ten 

koste van de Vrijetijdskunst op verenigingsniveau. De mogelijkheid om de laten zien op welk niveau 

de beeldende vrijetijdskunst in onze Provincie wordt beoefend, is onze stichting ontnomen.

In 2016 hebben wij de laatste Amateurkunstprijs georganiseerd.

Nu, in 2018 kunt u kijken naar de laatste Regionale Expositie!

De financiële middelen zijn op en derhalve stoppen hiermee onze activiteiten.

Geachte bezoeker
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Mijn dank aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze expositie of deze op 

welke wijze dan ook mogelijk hebben gemaakt.

Dat niet alleen wij, SBV, de amateurkunst belangrijk vinden, vindt u bevestigd in het hierna opgeno-

men citaat van Jan Asselbergs Portretschilder (1937 – 2015)

Jac Janssen
Voorzitter Stichting Beeldende Vrijetijdskunst

In de catalogus van de expositie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Tilburgse Kunstkring (in 1967) 
vond ik een ode aan de amateur door Jan Asselbergs ( 1937 – 2015 ) Portretschilder:

Het is goed dat er amateurs zijn.
Al was het alleen maar om de eerlijkheid waar ze voor staan.
 Om de verrukking in hun levens- en natuurbeschouwingswijze;
 Om hun eerbied voor de schepping;
 Om hun nooit aflatende ijver;
 Om hun vastberadenheid om ‘t er zo op te krijgen dat je kunt zien wat, wie of waar ‘t is;
 Om hun ongecompliceerde opvatting van het kunstwerk;
 Om hun nooit tevreden en dus nooit zelfingenomen zijn;
 Om hun eeuwig-neuriënde aandacht.

Het is goed dat er amateurs zijn.
Al was het maar om het behoud van de eerlijke techniek.
 Om te zien hoe het ook weer was;
 Om nieuwe inspiratie op te doen;
 Om dankbaar gebruik te maken van wat ze, in hun argeloosheid, nu weer ontdekt hebben.

Het is goed dat er amateurs zijn.
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De exposerende kunstenaars zijn

Annelies Derks – Plasmans Het Bossche Palet

Anne-Marie Pullens Tilburgse Kunstkring

Ans van Erp – Heurkens Kunstkring de Meent

Bep de Natris Genootschap Beeldende Kunst Oss

Diny Griep – Kole Vrijetijd Beeldende Kunstenaars Breda

Eddy Kox Het Penseeltje

Erna den Hollander Het Zeeuws Palet

Fred Nouwt Het Penseeltje

Gerthy Fleskens De Rietpen

Henk Knapen Het Bossche Palet

Hennie de Haas Zaterdagacademie Eindhoven

Jan Heijsen Het Paulusgilde

Jan Hoedemakers Kunstkring de Meent

Jan Wiggers Het Bossche Palet

Janny van Aalst Schaijkse Amateur Schilders

Jeanne van Oosterhout Tilburgse Kunstkring

Marianne Sommers Kunstkring de Meent

Marianne Willemse Zaterdagacademie Eindhoven

Marie-Claire Janssen Het Paulusgilde

Marleen van Meurs – Krijgsman Met Potlood en Penseel

Mart Allers Met Potlood en Penseel

Martien van Lieshout Zaterdagacademie Eindhoven

Martin van de Velden De Rietpen

Mary Loermans – Linzell Genootschap Beeldende Kunst Oss

Mitch Wasiela Met Potlood en Penseel

Riek van Druten – Vos Schaijkse Amateur Schilders

Theo Loermans Genootschap Beeldende Kunst Oss

Wessel Kuiper Het Zeeuws Palet
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Het Penseeltje

Jury-rapport

Fred Nouwt laat zien dat hij gedisciplineerd kan omgaan met pen en inkt. 

Zijn pentekening van een oud huis met trapjesgevel is tot in het detail 

uitgewerkt. Elk steentje en elke dakpan zijn zichtbaar. Wellicht dat zijn 

voorliefde voor oude gebouwen hier een rol speelt.

Trapjeshuis
Pentekening

Fred Nouwt
Het Trapjeshuis stamt uit 1750 en is 1 van de bijzondere bezienswaardigheden van Veldhoven. Het pand inspireert me en 

heeft geleid tot deze maandenlange opdracht voor mezelf. De streepjes heb ik helaas niet geteld, ik heb zeer veel geduld 

zoals je in de tekening kunt zien.
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Het Penseeltje

Jury-rapport

Het winterlandschap van Eddy Kox “Winter in Brabant” geeft een sfe-

risch beeld van boerderijen en een kerk bedekt met sneeuw. Het tafereel 

weerspiegelt de vrieskou, het leven speelt zich binnenskamers af. Alleen 

de bandensporen in de sneeuw laten iets van beweging zien. Kox heeft 

gekozen voor een evenwichtige compositie tussen de boom op de linker 

voorgrond en de kerk rechts in het vlak. Daartussen kronkelt de weg met 

bomen en huizen. Het perspectief is atmosferisch met grijzen en blauwen 

en violet waarin het winterse karakter tot uiting komt.

Winter in Brabant
Acryl op doek

Eddy Kox
Na mijn opleiding tekenen op de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk ben ik gaan schilderen. Op het gebied van 

schilderen ben ik autodidact. Ik schilder nu ongeveer 10 jaar en schilder alles wat ik mooi vind, van portret tot landschap. 

Ik hou van de uitdaging om bijvoorbeeld een landschap zo realistisch mogelijk weer te geven, met zoveel diepte dat je als 

het ware in het schilderij kunt rondwandelen.
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Schaijkse Amateur Schilders

Jury-rapport

Riek van Druten schildert een klein schilderij met daarop een rode offi-

ciers- of huzarenjas. Dit doet ze met een vluchtige losse penseeltoets. 

Hierdoor ontstaat de suggestie van diepte. De transparante wijze waarop 

de gele verf is aangebracht benadrukt de stofuitdrukking van het gouden 

stiksel en de knopen. De contrasterende groene achtergrond versterkt het 

rood van de jas. De vraag rijst wie de eigenaar van deze jas was en met 

welk doel hij geschilderd is?

Jas van de Meester
Acryl

Riek van Druten
In eerste instantie maakte ik dit ontwerpje, eigenlijk een schetsje, voor een gezamenlijk werkstuk over het thema ”mode”.

Ik zag op de achterpagina van een tijdschrift een foto van Rembrandt en kwam op het idee om een deel van de jas van 

Rembrandt voor dit onderwerp te gebruiken. Maar toen ik het klaar had vond ik dat snelle, niet uitgewerkte, steeds mooier 

en besloot er niets meer aan te doen. Dit definitieve werk, “Jas van de Meester”, werd mijn werkstuk over mode.
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Schaijkse Amateur Schilders

Jury-rapport

Jannie van Aalst schildert een soort van weerspiegeling van een tuin in 

een glazen pui. Alhoewel dit niet helemaal zeker is want het kan ook een 

abstracte verbeelding zijn van een stuk natuur. De vormen suggereren 

misschien bladeren maar zijn tegelijkertijd kleurige penseeltoetsen. De 

aflopende rand op de voorgrond is daarmee of een betonnen rand of een 

verticaal geschilderd vlak. De spanning tussen deze twee mogelijkheden 

maakt dit schilderij bijzonder om naar te kijken.

Weerspiegelingen
Acryl

Janny van Aalst
Een moment waarin je ogen iets beleven wat je vast wilt leggen.

Als kind al door de lens van mijn eigen fototoestel zoeken naar een mooi plaatje..

Het bleef een uitdaging.

De eerste tekenlessen, twintig jaar geleden, een kennismaking met de materialen, waarna acrylverf de voorkeur bleef 

houden.

De laatste 4 jaren les bij de S.A.S. in Schaijk.

Als rode draad door mijn werk loopt de inspiratie die ik opdoe tijdens vakanties. Dit werk is een “weerspiegeling” hiervan.
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Kunstkring de Meent

Jury-rapport

Marianne Sommers schildert kraaien. Met grote toetsen en penseelstre-

ken schildert ze de openslaande vlerken. De kraaien vliegen op of dalen 

neer. De hier neerdalende kraai heeft een bijna boosaardige uitstraling. 

Het zwart en groenblauw van de verf zijn goed gekozen om het karakter 

van deze vogel te typeren. Het grote formaat en de compositie van het 

schilderij geven de kraai een mythische kracht. 

Down to earth
Olieverf

Marianne Sommers
Het gewone

De rauwe realiteit

Het is genoeg voor mij

Om mijn gevoel in kwijt te kunnen

Op een zo divers mogelijke manier

Na een jaar dat een emotionele rollercoaster is geweest komt alles weer tot rust.

Het hele jaar door heb ik kraaien geschilderd waardoor ik mijn gevoel op het doek kwijt kon. “Down to earth” is een werk in 

de tijd dat alles weer rustiger wordt.
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Kunstkring de Meent

Jury-rapport

Ans van Erp-Heurkens laat een tors zien in gegoten aluminiumcement. 

Het is een klassieke vormgeving in een mooie rechtstandige pose. Het ge-

kozen materiaal geeft een natuurlijke patina aan het oppervlak. De niet 

gladde, maar door het gieten ontstane grillige huid laat het licht over 

het oppervlak spelen met een mooie afwisseling tussen licht en schaduw.

Tors
Aluminiumcement

Ans van Erp – Heurkens
In 1990 ben ik begonnen met het boetseren in klei.

Hierna heb ik me ontwikkeld door het volgen van allerhande cursussen en workshops, waaronder bronsgieten.

Zodoende kan ik nu werken met was, waarna de beelden in brons kunnen worden gegoten.

Maar het liefst werk ik toch met klei.
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Kunstkring de Meent

Jury-rapport

Jan Hoedemakers is een fijnschilder. Hij beheerst de techniek om stille-

vens te schilderen in een verfijnd realisme. Zijn onderwerpen is eenvou-

dig, kwartelleitjes op een plankje. De achtergrond is leeg en is een uit 

verschillende kleuren opgebouwd maar vaag waartegen de eitjes scherp 

afsteken. Licht en schaduw zijn zorgvuldig bepaald waardoor de eitjes 

bijna tastbaar worden. De eenvoud van het gegeven geeft het werk tot 

een soort magische sereniteit.   

Stilleven met kwarteleitjes
Olieverf op paneel

Jan Hoedemakers
Vanaf mijn 16e jaar ben ik geïnspireerd door de realistische schilderkunst van oude meesters. Ik ben voornamelijk autodi-

dact. Mijn voorkeur gaat uit naar het maken van stillevens van “oude” gebruiksvoorwerpen, gecombineerd met vruchten of 

andere voorwerpen.

De kwarteleitjes ontving ik van een goede kennis. De vorm, kleur en “tekening” van de eitjes spraken mij aan. De sfeer van 

dit stilleven wordt mede bepaald door de afwisseling van lichte en donkere velden.
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Genootschap Beeldende Kunst Oss

Jury-rapport

Theo Loermans is een tekenaar in de ware betekenis van het woord. Hij is 

een meesterlijk waarnemer, die zijn objecten tot in het detail vastlegt. 

Met slechts dat ene  verschil met zijn klassieke voorgangers, dat hij ge-

bruik maakt van een zacht potlood. Dit typeert zijn werk. In het gezicht 

op Heusden is de voorgrond zwaarder aangezet waardoor er een mooie 

ruimtelijkheid in de tekening komt. Het zachte potlood versterkt hierdoor 

de atmosferisch perspectief en plaatst Loermans daarmee in de Romanti-

sche traditie van een verlangen naar het voorbije.

Heusden
Grafiet (6B)

Theo Loermans
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Genootschap Beeldende Kunst Oss

Jury-rapport

Mary Loermans hakt uit kalkzandsteen een torso. Zij speelt hier met het 

oorspronkelijke blok waarbij een hoek als start diende voor een bijzon-

dere verhouding tussen de voorkant en de achterkant. Buik en respectie-

velijk billen verschillen van maat maar in plaats van storend wordt het 

hier juist bijzonder omdat beide vlakken elkaar in één contourlijn raken. 

Het werk heeft door zijn vormgeving en materiaalbewerking een elegante 

vanzelfsprekende pose.

Torso
Beeldhouwen

Mary Loermans – Linzell
Na jaren lessen te hebben gevolgd bij de vrije academie en privé in “van was tot brons”, ben ik begonnen met beeldhouwen.

Onder de strenge regels van het beeldhouwen bij een beroepskunstenaar die mij heeft geleerd te werken naar een ontwerp-

model, ben ik aldus gaan werken. Het genomineerde beeld geeft voor mij de uitstraling van mijn ontwerpmodel wat ik wilde 

bereiken.
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Genootschap Beeldende Kunst Oss

Jury-rapport

Bep de Natris is fijnschilder. Het schilderij roept door zijn titel vragen op 

“Gezellig”. Wat bedoelt zij? Is het de ontmoeting van de twee vissen met 

de jonge zeehond die nog niet weet of hij moet toegeven aan zijn nieuws-

gierigheid of de vissen als prooi kan zien. De voorgrond is tot in het detail 

geschilderd. Gras, takjes en bloemen zijn helder weergegeven, de vissen 

onder water, de zeehond half boven water en het grootste gedeelte van 

het water oppervlak is van een bijzonder blauw. Inhoud en techniek vallen 

hier samen en de plaatsing in een antieke lijst versterken de authentici-

teit van dit schilderij.

Gezellig
Olieverf

Bep de Natris – Bogers
Met mijn camera probeer ik de juiste momenten vast te leggen, zoals een dagje dierentuin “Zoo” in Overloon met mijn klein-

dochter Skye. Daar is dit werk “gezellig” uit  ontstaan. Ik heb verschillende technieken uitgeprobeerd, maar fijnschilderen 

met olieverf ligt mij het beste. Ik heb een 3-jarige opleiding realistisch fijnschilderen en tekenen gevolgd  (oude ambach-

telijke schildertechnieken), aan Kunstacademie te Wildt  in s-Heerenberg.
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Zaterdagacademie

Jury-rapport

Hennie de Haas laat in het werk: DNA in vier stappen het ontstaan van 

de mensheid zien. Het begin is een streng dna die in het vierde deel laat 

zien dat chaos het resultaat is van het geploeter van de stap van aap naar 

homo sapiens. Met minimale middelen wordt ons het verhaal verteld in 

bister en inkt. De drager van wc papier benadrukt nog eens dat we het 

slechts nieuws  aan onze kont afvegen. De Haas is er in geslaagd om de 

beschouwer tot  nadenken te bewegen.

DNA
Bister en inkt op WC papier

Hennie de Haas
Ik ben tot dit werk gekomen naar aanleiding van een opdracht om me te laten inspireren door werk van de kunstenaar 

Tinguely. De veelzijdigheid aan tekeningen, schilderijen, teksten, stellages en bouwwerken geven een chaotische indruk. 

Bij mij rees de vraag waar komt al die creativiteit en gevoeligheid vandaan? Uit zijn brein, mijn brein, ieders brein… en in 

zoiets kleins als DNA ligt alles opgeslagen.

Omdat WC papier ook universeel is, vond ik het een uitdaging dit als basismateriaal te gebruiken.
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Zaterdagacademie

Jury-rapport

Martien van Lieshout spreekt de taal van Jeroen Bosch. In een bizarre 

vormgeving van samengestelde wezens verwijst van Lieshout naar het 

narrenschip van Bosch. Alleen is zijn schilderstijl een hedendaagse mo-

derne, expressieve en fel gekleurde, bijna carnavalesk. Hier schuiven 

verschillende werelden in elkaar en wordt het verhaal verteld van een 

mensheid die niet in staat is het leven in goede banen te leiden. Op over-

tuigende wijze en vlotte vertelstijl schildert van Lieshout zijn visie op het 

leven.

The RedHeads
Acryl op doek

Martien van Lieshout
Ik ben al 9 jaar beeldend kunstenaar. Naast de Zaterdagacademie werk ik thuis en op stichting de Kunsterij aan mijn werk. 

Ik laat me inspireren door verschillende kunstenaars en kunststromingen. Bij “the RedHeads” heb ik me laten inspireren 

door details uit het werk van Jheronimus Bosch: “de verzoeking van de Heilige Antonius”. Details van dit werk heb ik aange-

vuld met beelden uit mijn eigen fantasie. Ook heb ik mijn eigen expressieve stijl laten versmelten met Bosch zijn stijl. Mijn 

stijl kenmerkt zich in kleurgebruik en het scheppen van beelden die afhankelijk van het aangezicht en de fantasie van de 

toeschouwer op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.
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Zaterdagacademie

Jury-rapport

Marianne Willemse werkt op fotopapier. Vier naaktstudies onder elkaar 

geplakt in een tekenachtige schilderstijl. Willemse schildert in een vlotte 

losse stijl, soms in tonen, soms in kleur. Het verrassende resultaat ont-

staat door de vier studies van onder elkaar te plakken tot een verticale 

strook die leest als een filmstrook.

Model
Acryl/inkt op fotopapier

Marianne Willemse
De mens in zijn poses en gezichtsuitdrukkingen weer te geven op mijn eigen wijze is altijd een uitdaging voor mij. De balans 

proberen te vinden in gelijkenis en toch een vrije stijl te hanteren blijft boeiend. Als de tekening af is ga ik op zoek naar een 

andere techniek ofwel het verbeteren van mijn stijl. Ik heb 5 jaar tekenen op de kunstacademie in Arendonk gevolgd en ben 

nu bezig met de specialisatie tekenen.
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het Zeeuws Palet

Jury-rapport

Wessel Kuiper schildert daken. Van boven gezien ziet de wereld er anders 

uit. In het tijdperk van de drones kunnen we een nieuw perspectief zicht-

baar maken. Google-Earth gaf de voorzet. Van boven wordt de wereld 

een abstract patroon van horizontalen, verticalen en diagonalen. Kuiper 

maakt in zijn werk gebruik van de perspectieven boven New York. De we-

reld van boven is gevuld met installaties op de daken die niemand ooit 

ziet. Er is geen levend wezen te zien, slechts silo’s, roosters en schoorste-

nen. Kuiper schildert deze onbekende wereld met een grote vaardigheid 

in zijn materiaalhantering. De verf is schraal en krijterig. Zo ontstaat een 

bijna surrealistisch beeld.

NYC
Acryl op doek

Wessel Kuiper
Bij dit stadsgezicht werd ik geïnspireerd door het lijnenspel en de vlakverdelingen van gevels en daken
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het Zeeuws Palet

Jury-rapport

Erna Kooi- Den Hollander schildert twee Zeeuwse boerinnetjes onder de 

Zeelandbrug. Zeeuwser kan het niet. De gestileerde pijlers van de brug 

vormen een decoratieve achtergrond voor de vlak geschilderde figuren. De 

symmetrie van de compositie maakt het werk tot een teken dat symbool 

kan staan voor Zeeland.

Boerinnetjes onder Zeelandbrug
Collage/Acyl

Erna den Hollander
Begonnen als leerling beeldhouwen bij Peter de Jong, stadsbeeldhouwer te Middelburg. Daarna  verder gegaan met een 

groep “Beeld in Balans” te Biggekerke. Thuis werk ik aan keramiek objecten. Het tekenen en schilderen, wat ik vroeger veel 

heb gedaan, staat op een laag pitje.

De opdracht bij Zeeuw Palet was “Zeeuwse bruggen”. Het werk is een compromis tussen beeldhouwen en schilderen. Het is 

een collage van zelf ontworpen figuren die na knippen en plakken zijn beschilderd met acrylverf.
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VBK

Jury-rapport

Diny Griep schildert het duinlandschap van Texel. Met een stevige pasti-

che van verf verbeeldt zij de rauwe natuur van het eiland. De kleuren in 

het Noorden zijn helder en fel onder invloed van de Noordzee die op de 

voorgrond tegen het strand aan klotst, op de achtergrond de duinen en 

de blauwe lucht. Griep heeft de sfeer van het eiland goed weten te treffen 

en dat maakt haar schilderij interessant om naar te kijken.

Texel
Acryl op linnen

Diny Griep – Kole
Dit werk heb ik gemaakt naar aanleiding van een vakantie op Texel. Ik heb daar veel gewandeld door de duinen en het na-

tuurgebied “de Slufter” en overal was weer iets nieuws te ontdekken. Ik heb niet geschilderd naar waarneming maar naar 

fantasie. Zo zag het er in mijn gedachten uit; dus niet nageschilderd van een foto.

Ik ben lid van de Vrijetijd Beeldende Kunstenaars (VBK) in Breda waar ik al jaren schilder met plezier.
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Het Bossche Palet

Jury-rapport

Henk Knapen schildert in acryl een voorstelling met drie figuren, elk met 

een paraplu als bescherming tegen de regen die valt. Ze staan bij elkaar 

op een plein voor de kathedraal. De kathedraal is sterk uitgelicht waar-

door het de regen reflecteert op het plaveisel. Het repoussoir van de drie 

figuren steekt af tegen het licht op de achtergrond. De vrouw rechts kijkt 

naar de man die centraal staat vanaf de rug gezien, León. Knapen schil-

dert dit tafereel in een vlotte maar trefzekere toets.

León
Acryl op doek

Henk Knapen
Soms treft mij een vorm, een lichtval, een kleur. Als het kan maak ik een foto. In mijn werk bouw ik voort op die eigen foto’s, 

verander de uitsnede, pas compositie en kleur aan. Oude gebouwen, kerken en ruïnes vormen een vaak terugkerend ele-

ment in mijn schilderijen. Ik voel mij verbonden met de generaties vóór ons, die al zoveel moois tot stand hebben gebracht. 

Die verbondenheid en bewondering druk ik uit in mijn werk. 

Het samen schilderen binnen onze Bossche vereniging van amateurs is voor mij van wezenlijk belang.
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Het Bossche Palet

Jury-rapport

Het kleine werk in Oost-Indische inkt van Jan Wiggers is bijzonder door 

de enigszins bizarre vormgeving. Door de titel, fantasie van een Romein-

se helm wordt de voorstelling als zodanig herkenbaar, maar wanneer de 

fantasie de vrije loop wordt gelaten is er aanleiding om er totaal ander 

vormen in te projecteren. Dit wordt versterkt door de inkt die nat in nat 

fraaie structuren  zichtbaar maakt in verschillende aardse tinten. 

Romeinse Helm
Gewassen inkt

Jan Wiggers
Om weer eens te werken met gewassen inkt koos ik de aanwezige Romeinse helm als voorbeeld.

De vele tinten en vormen, zoals de donkere bovenkant en de veelal lichtere zijden van de helm, zorgden voor een prettig 

bezig zijn.
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Het Bossche Palet

Jury-rapport

Annelies Derksen schildert met inkt een krachtig portret van een man met 

een pet. Zittend in een grote fauteuil. De afwisseling tussen de in dikke 

zwarte lijnen geschilderde fauteuil en het in grijzen geschilderde portret, 

geven dit werk een bijzondere  kwaliteit. Deze manier van schilderen ge-

tuigt van trefzekerheid en lef. Corrigeren kan niet, anders zou het werk 

deze directheid te verliezen.

zonder titel
grove kwast, zwarte inkt

Annelies Derks – Plasmans
Al 27 jaar ben ik met veel plezier lid van het Bossche Palet. Ik ben begonnen met potlood en houtskool bij wijlen Henri Tit-

selaar en Hans van de Merkhof, voornamelijk stillevens. Op aanraden van Peter Linnartz begon ik met inkt en grove kwast 

portretten te schilderen naar model. Het spannende is dat het meteen goed moet zijn, want veranderen kan je het niet. 

Vaak heb ik meegedaan aan cursussen, uitgaande van het Bossche Palet. O.a. Experimenteel tekenen en schilderen, on-

gekleed model, beelden in was maken. Op de buitenschilderdagen en de BAS dagen, teken ik landschappen en gebouwen.
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het Paulusgilde

Jury-rapport

Jan Heijsen heeft in hout een sculptuur gemaakt van een vrouw, althans 

in ruwe trekken zijn de vormen van hoofd en borsten weergegeven. De 

directheid van de activiteit van het beeldhouwen is goed zichtbaar in de 

gutssporen van de beitels. Op willekeurige plekken is een donker patine 

aangebracht  waardoor het beeld verweerd lijkt. Heijsen heeft de figuur 

op een ruw blok geplaatst en vervolgens op een ruwe stam. De driedeling 

van het totale object doet denken aan de primitivistische sculpturen van 

de expressionisten aan het begin van de twintigste eeuw.

Zij die alles weet
Houtsculptuur

Jan Heijsen
Het maken van driedimensionale vormen uit hout, is voor mij als autodidact, een uitdagende bezigheid. Waar ik, met mijn 

ervaring, met verf een 3D-vorm op doek kan suggereren, vereist dit met het werken in hout andere vaardigheden.

Het vraagt van mij een andere manier van kijken naar het materiaal, namelijk telkens voor me zelf afwegen wat ik weg hak 

en wat er moet blijven. Het zoeken naar de juiste vorm in het stuk hout wordt daardoor spannend. Dit werk is ontstaan uit 

een gerooide boom uit mijn tuin. Uitgangspunt voor mij was een mythisch vrouwbeeld te creëren. 
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het Paulusgilde

Jury-rapport

Marie Claire Janssen presenteert een klein werk in encaustiek techniek. 

Door bijenwas te verwarmen wordt deze vloeibaar en kan het oppervlak 

bewerkt worden, zolang de was vloeibaar is kan de compositie worden 

aangepast. De toegevoegde kleuren geeft de, op deze wijze ontstane 

compositie, haar definitieve vorm. Het werk heeft als titel “5 Mei bevrij-

ding” en dwingt de beschouwer tot nadenken. De vraag kan worden ge-

steld of de uitbundigheid van vegen en lijnen en kleuren verwijst naar dat 

feest van wimpels en vlagvertoon? 

5 mei, Bevrijding
Encaustic

Marie Claire Janssen
Intuïtief werk gemaakt op 5 mei 2017.

Bevrijdingsdag, een dag die bij mij gevoelens oproept van blijdschap én weemoed.

Wie waren de bevrijders en hun levenskunst op het kruispunt van leven en dood?

Wat zagen hun ogen in loopgraven met zoveel vuur boven hun hoofd?

Dankzij hen verdween de donkerte van de oorlog. Mensen werden weer bereikbaar voor de zonnestralen.

Wat een geluk dat ik geboren ben tijden de wederopbouw. Dat ik in vrijheid mag genieten van kunst. Zoveel soorten van 

kunst…
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de Rietpen

Jury-rapport

Martin van de Velden is een fanatiek bewonderaar van de Stijl. Zijn schil-

derij “Mien Boegie woegie” is een vrije ”Brabantse” interpretatie van het 

werk van Piet Mondriaan. Van de Velden laat het werk van Mondriaan zien 

als onderdeel van een groter geheel dat voornamelijk uit het werk van Ger-

rit Rietveld bestaat. Zijn schilderij is een compilatie van zijn werk en geeft 

een dwarsdoorsnede van het oeuvre van Rietveld. Van de Velden schildert 

dit in de primaire kleuren waar de Stijl haar bekendheid aan ontleende.

Mien Boegie Woegie
Acryl

Martin van der Velden
U ziet een tweedimensionale maquette van een stukje van het Ploeggebouw met daarachter architect Gerrit Rietveld.

Onderin de maquette een geabstraheerde verbeelding van het weefproces van de hier voorheen gevestigde weverij De 

Ploeg: een spoelenrek, en weefgetouw en een aantal stofjes in de trend van De Stijl. Op de verdieping staan diverse door 

Rietveld ontworpen objecten waaronder de klok uit Bergeijk.

De achtergrond is een geabstraheerde weergave van bovenaf gezien, van de groene en rustige omgeving (de bospercelen 

en de tuin van Mien Ruys) van het Ploeggebouw.
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de Rietpen

Jury-rapport

Gerthy Fleskens geniet zichtbaar van de handeling van het schilderen. Het 

stilleven met theepot en vlinders is geschilderd in luchtige losse kwast-

streken die trefzeker in één directe handeling zijn neergezet. De kleur-

keuze in voornamelijk secondaire contrasten en de zwierige vormgeving 

van de gekozen objecten maakt haar werk tot een feest voor het oog.

Chinese theepot met vlinder
Acryl

Gerthy Fleskens
Ik hou van Volkskunst, stoffen, kleur, antiek en decoratieve zaken.

Opleiding: Academie Industriële Vormgeving (textiel)
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met Potlood en Penseel

Jury-rapport

De twee intieme kleine tekeningen van een paddestoel tafereel zijn zorg-

vuldig neergezet in zachte grijstinten en waarbij de lijnvoering krachtig 

meewerkt. Bij deze tekeningen voel je de liefde voor het materiaal. De 

compositie is fraai neergezet. 

Je duikt als het ware even in de natuurwereld rondom een paddestoel, 

dwarrelende blaadjes, opgefrommelde blaadjes, een boomschors, eikel-

tjes verstopt tussen de blaadjes, mooie werking van licht en donker.

Wanneer ik als toeschouwer naar deze tekeningen kijk, voel ik dat de ma-

ker ervan geniet om te tekenen.

De inspiratie ligt voor het oprapen in de natuur. Een blaadje op zich is al 

een hele belevenis om weer te geven in grijstinten.

Hier heeft de maker oog voor detail zonder zich daarin te verliezen. De 

keuzes die gemaakt zijn weerspiegelen een harmonieus geheel, zonder 

dat de tekening saai is. 

de Kracht van de Herfst
Potlood op papier

Marleen van Meurs – Krijgsman
Ik ben gefascineerd door alle groeiprocessen in onze wereld. Deze werken heb ik gemaakt: zittend in het bos bij de diverse 

paddenstoelen.
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met Potlood & Penseel

Jury-rapport

Venetië- de tinten in deze tekening zijn zeer fraai, het zachte geel van 

de huizen en de vlakken warm rood en blauw/grijs van de zonnescher-

men zorgen voor een spannende toets in het gehele beeld. De afbeelding 

roept een prettige herinnering op van waarschijnlijk de maker die daar 

was geweest.

De paar mensen die je in de verte ziet maken het beeld af. En de bruine 

palen in het water zorgen voor een stukje spanning, ze zijn ongelijkmatig 

van vorm en lengte, daardoor ontstaat er een natuurlijke diepte. De vorm 

van de straatverlichting rechts dragen bij aan het buitenlandse tafereel. 

Kortom een helder en frisse aquarel.

Venetië
Aquarel

Mitch Wasiela
Circa 20 jaar geleden deed ik, door toeval, mee aan een workshop schilderen. Verschillende technieken werden er gede-

monstreerd. lk werd gefascineerd door het kleurenspel van aquarel. Vanaf dat ogenblik heeft het me níet meer losgelaten; 

vervolgcursussen volgden maar ook veel zelfstudie.

De reden waarom ik schilder is dat ik geprikkeld word door wat ik zie (mensen, natuur, kleuren, stadsgezichten, werken van 

kunstenaars, ed.) waarschijnlijk ook door vorige hobby fotografie.

Meestal heb ik al een aantal thema’s in mijn hoofd die ik wil uitwerken en probeer steeds meer aquarellen wat vlotter uit te 

werken en mijn tempo van schilderen op te voeren.
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met Potlood & Penseel

Jury-rapport

Deze 6 werkjes zijn in een serie het krachtigst.

Ze versterken elkaar, je zou het als 1 werk kunnen zien. Twee boerderijen, 

drie bruggen en de boerderijen aan het water , allemaal in eenzelfde om-

geving geschilderd.

Je ziet als kijker dat de maker daar ter plekke heeft gezeten met zijn schil-

dersezel en olieverf, proberen datgene over te brengen waarom het daar 

zo prettig toeven is.

Het kleurgebruik is natuurgetrouw aangebracht, verder zie je bewuste 

keuzes van compositie, je kijkt vanuit een afstand.

Wat zo spreekt uit deze 6 schilderingen is het aanwezig zijn daar op een 

favoriet plekje, de maker is daarin geslaagd om dat over te brengen.

Dorps/Stadsgezichten
6-luik Olieverf

Mart Allers
Na mijn pensioen begonnen met schilderen. Eerst bij een professionele lerares, daarna bij een amateur leraar, nog later bij 

met Potlood en Penseel. Ik had geen artistieke achtergrond, het werd een hobby welke ik  met veel plezier uitoefen. Bloe-

men/Bloemstukken/Landschappen hebben mijn voorkeur. Ik schilder vanaf voorbeeld situaties, vrije keuze en gezichten 

zijn aan mij niet besteed. Ik hoop de schilderkunst nog lang te kunnen uitoefenen.
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Tilburgse Kunstkring

Jury-rapport

Anne-Marie Pullens laat in een klein werk zien wat haar beweegt. In  “Sta-

te of Mind 1” lopen rode lijnen vanuit drie figuren, die elk van elkaar te on-

derscheiden zijn in hun rol als vader moeder of kind. De hoofden zijn met 

rood rond draaiende pen benadrukt waardoor de indruk van gedachten of 

energie gewekt wordt. Deze gedachten richten zich via de rode lijnen op 

een grotere, in zichzelf gekeerde, figuur. De dynamiek van het geheel is 

verrassend en wordt nog eens benadrukt door het materiaalgebruik van 

inktstiften en licht gewassen kleuren.

State of Mind 1
Gemengde techniek

Anne-Marie Pullens
In de serie “State of Mind”, waar dit werk er een van is, heb ik mijn gevoelens en gedachtes van angst en herinnering in-

gezet als thema voor werken in mixed media. Ik heb me hierbij laten inspireren door het werk van o.a. Louise Bourgeois en 

Chiharu Shiota.

Terugkerende figuren in deze serie zijn de ik-figuur en de gedachtes.

Je kunt zeggen dat ik met het tot stand komen van de weken, kunst heb ingezet als therapievorm.

Ik ben werkzaam geweest als docent Etaleertechnieken en Maatschappijleer in het WMBO en MBO
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Tilburgse Kunstkring

Jury-rapport

Jeanne van Oosterhout Verschuren laat zien dat zij in staat is om alle 

kwaliteiten van albast zichtbaar te maken. In haar vorm wordt zowel de 

transparantie als de strakke vormgeving benadrukt. Deze vormgeving 

van glooiende vlakken, holtes en welvende lijnen zijn in een  evenwichti-

ge compositie samengebracht.

Zonder titel
Albast

Jeanne van Oosterhout
Na een traumatische ervaring 35 jaar geleden moest ik mijn leven een andere wending geven.

Zo ben ik met de kunst in aanraking gekomen.

Al mijn werk heeft met emotie te maken.

In wat voor discipline ook.

Het is mijn levenswerk.
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Deelnemende verenigingen 

Genootschap Beeldende Kunst Oss
www.gbk-oss.nl 

Het Bossche Palet
www.hetbosschepalet.nl

Het Paulusgilde
www.paulusgilde.nl 

Het Penseeltje
www.hetpenseeltje.nl

Kunstkring de Meent
www.kunstkringdemeent.nl

Met Potlood en Penseel
www.potloodenpenseel.dse.nl  

De Rietpen
www.derietpen.nl

Schaijkse Amateur Schilders

Tilburgse Kunstkring
www.tilburgsekunstkring.nl

Vrijetijd Beeldende Kunstenaars Breda
www.vbk-breda.nl 

Zaterdagacademie
www.zaterdagacademie.nl 

Zeeuws Palet
www.hetzeeuwspalet.nl 

Secretariaat

Heischouw 15, 5345 XT  Oss
info@gbk-oss.nl

secretariaat@hetbosschepalet.nl 

Lupinestraat 20, 6641 AW  Beuningen
h.aquina@upcmail.nl

Schans 1, 5509 NM  Veldhoven
mail@hetpenseeltje.nl

Helschenhoek 1, 5391 GA  Nuland
info@kunstkringdemeent.nl 

Lichtstraat 315, 5611 XG  Eindhoven
aty.diemer@gmail.com

secretaris@derietpen.nl

Smidse 5, 5374 AJ  Schaijk
roelie-albers@hotmail.com 

Griegstraat 651, 5011 HN  Tilburg
jacjanssen@tilburgsekunstkring.nl

info@vbk-breda.nl 

p/a Diamantring 104, 5629 GS  Eindhoven
zaterdagacademie@gmail.com  

Willem Klooslaan 30, 4383 AT  Vlissingen
soelenvan@zeelandnet.nl 
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Galerie K26
Kruisstraat 26, 5341 HD Oss

Openingstijden expositie:
Donderdag 4 oktober t/m zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag 11 oktober t/m zondag 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)
www. beeldendevrijetijdskunst.nl

p /a Griegstraat 651, 5011 HN Tilburg

Deze expositie is mogelijk gemaakt door een provinciale verdeelsubsidie van ‘Kunstbalie’.

Ontwerp: Ruud Wilbrink, Eindhoven        Opmaak en drukwerk: Gianotten Printed Media, Tilburg
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