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Oosterschelde
Via Clubkas Campagne

Welkom op de 22e
Kunst- en Natuurroute
Wemeldinge!
Het bestuur van de Stichting Kunst- en Natuurkring heet u van
harte welkom op de 22e Kunst- en Natuurroute. Tijdens de jaarvergadering kiezen we samen met de vaste deelnemers van de
Kunst- en Natuurroute het thema voor de nieuwe route. Dit jaar
is gekozen voor ‘STROMING’.
Vorig jaar hebben wij een aantal wijzigingen binnen de organisatie van de Kunst- en Natuurroute doorgevoerd. Het éénmaal houden van de route is door zowel kunstenaars als locatiehouders
goed bevallen. Daarom kiezen we er ook dit jaar voor. De keuze
is gevallen op het Pinksterweekend in de hoop dat we daarmee
ook meer toeristen naar ons dorp kunnen trekken.
We zijn heel blij dat we dit jaar weer de beide basisscholen kunnen
betrekken bij de Kunst- en Natuurroute. Het vergt van alle partijen
veel inspanning om ieder jaar weer iets moois neer te zetten en
gelukkig zijn er creatieve leerkrachten én vrijwilligers die dit jaar
dit project kunnen en willen begeleiden. Zeker in dit specifieke
onderdeel komen we vaak handen te kort … dus wilt u helpen, u
bent van harte welkom. Het is heel boeiend te ervaren hoe kinderen zich gepassioneerd kunnen storten op diverse kunstuitingen.
De aanmeldingen van kunstenaars verliep dit jaar redelijk vlot.
Op enig moment meenden we zelfs dat we niet genoeg locaties zouden hebben om de deelnemende kunstenaars onder te
brengen. Uiteindelijk bleven er in totaal 29 kunstenaars over, die
hun werken zullen tonen. Naast een aantal vaste deelnemers uit
Wemeldinge die beschikken over een eigen atelier, verwelkomen
we ook dit jaar gastkunstenaars uit zowel Nederland als België.
Nadat vorig jaar de leerlingen van Henk Bisschop hun werk mochten tonen, zijn dit jaar de leerlingen van Marius van Nieuwkerk
aan zet; zij tonen hun werken in Hotel Wemeldinge. Marius’ leerlingen schilderen met acrylverf. Daarnaast zijn er leerlingen die
aquarelleren of met potlood tekenen.
Wij zijn blij dat we ook dit jaar de Vliedberg weer mogen opnemen als locatie. Dank aan de familie Schulte die toestaat dat bezoekers tijdens de routedagen de Vliedberg kunnen bezoeken.
Het kerkbestuur van de Maartenskerk stelt ons in de gelegenheid
de koorkerk te gebruiken als locatie. Ook daar zijn we heel blij
mee. Bovendien zullen er vrijwilligers van de kerk zijn, die tijdens
de routedagen informatie verstrekken over de Maartenskerk.
We staan open voor nieuwe ideeën. Spreek ons aan tijdens de
route en/of laat een berichtje achter via ons mailadres op de
website: www.kunstroute.nl.
Wij hopen van harte dat u kunt genieten van de diverse kunstuitingen!
Bestuur van Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge.
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Natasja Breeuwer
fotografe

Natasja fotografeert met
lange sluitertijd techniek.
Daardoor vangt zij het
moment, het licht. Het
beeld vult zich zonder ruis.
De ruimte vult zich zonder
leegte.
Privéadres: Visweg 12b,
1906 CR Limmen, 06 42729951
Expositieadres tijdens
de K & N route:
Wemeldingse Zandweg 20, Wemeldinge
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Art 4 Kids

Geïnspireerd door Belgische
kunstdorpen is Art 4 Kids
in 2016 ontstaan. Kinderen
maken kennis met kunst
in de breedste zin van
het woord. De kinderen
krijgen les van Wemeldingse
kunstenaars en zijn supertrots
op hun kunstwerken, die
zij exposeren in hun eigen
kunstlokaal.
Expositieadres tijdens de K & N route:
Wemeldingse Zandweg 21, Wemeldinge
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Scholenproject

Dit jaar doen de scholen
ook weer mee aan de
Kunst- en Natuurroute.
De leerlingen van groep 5
en 6 van de De Hoeksteen
en de OBS Wemeldinge
gaan het thema ‘Stroming’
vorm geven door
gedichten te schrijven
en groep 6 van de OBS
Wemeldinge vertolkt het
thema muzikaal.
Expositieadres
tijdens de route:
Wemeldingse Zandweg 21, Wemeldinge
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Anna Patrou
beeldend kunstenaar

Anna werkt graag thematisch.
Vanuit haar leefomgeving
doet zij inspiratie op. De
natuur met al haar elementen
vormen haar inspiratiebron.
Privéadres: Dikkertje Dap 97,
4207 WD Gorinchem,
06 28484398,
artandicons@yahoo.com,
www.annapatrou.exto.org
Expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 56, Wemeldinge
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Caroline Burger-Sonke
edelsmid

In het werk van Caroline
komen creativiteit en
technische vaardigheden
bij elkaar. Om weerbarstige
materialen zoals goud
en zilver te bewerken tot
functionele vormen, is veel
artisticiteit en vakmanschap
een absolute voorwaarde.
Contactgegevens: 0113 622588, 06 18270555,
goudsmederij@zeelandnet.nl, www.goudsmederijburger.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 57, Wemeldinge
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Marius van Nieuwkerk
beeldend kunstenaar

In zijn atelier werkt Marius
figuratief in zowel olieverf als
kleurpotlood en gemengde
technieken. Zijn teken- en
schilderwerk is zeer verfijnd.
Gevoel voor symboliek
en de verhoudingen erin
vormen de grondslag
voor zijn composities.
Contactgegevens:
0113 621779, mariusenlies@hetnet.nl, www.art-kwai.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 36, Wemeldinge
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Lies van Strijdhoven
keramiste

De beeldtaal van Lies ontstaat
door yogabeoefening, poëzie
en meditatie. Het maken van
gedichten is voor haar een weg
naar beeldvorming. Lies werkt
in klei en toont door middel van
huidstructuur, vorm en kleur
wat haar beroert, verwondert
en verrast. Contactgegevens:
0113 621779, mariusenlies@hetnet.nl, www.art-kwai.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 36, Wemeldinge
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Angelien Vogelenzang
kunstschilder

De schilderijen van Angelien
zijn gebaseerd op de natuur.
Met name de dieren in de
natuur zijn onderwerp
van haar schilderijen.
Daarnaast is de mens,
met name portretten een
geliefd onderwerp van haar.
Contactgegevens: 06 36281145,
angelienvogelenzang@gmail.com,
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Brouwerijpad 13A, Wemeldinge
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Jacqueline Geluk
keramiste

Jacqueline krijgt haar
inspiraties voor haar werk
tijdens wandelingen in de
natuur. Daarnaast zijn glazuren
en slib haar inspiratiebron.
Vormgeving vanuit niets
naar iets ligt in haar handen.
Techniek en kennis van
materialen van zowel klei als
glazuur zijn absolute noodzaak. Contactgegevens: Keramiek
“de Kleiboenke”Loodhol 17, 4364 CA Grijpskerke, 0118 592060,
jacqgeluk@zeelandnet.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Chezeeweg 25, Wemeldinge
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Ineke Snoek-Terlouw
??????????????

Tekst voor de folder
ontbreekt.
Contactgegevens:
Boezemweg 34, 3247 BB
Dirksland, 0187 601793,
06 41365830, inekesnoek.
terlouw@gmail.com, www.
beeldenvanpien.nl

Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 71 (Chezeeweg 2) , Wemeldinge
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Sonja Steenvoorden
grafisch kunstenaar

Sonja maakt op geheel eigen wijze etsen
met fantasierijke onderwerpen en veel
kleur. Zij “schildert”als het ware met vele
kleuren inkt op de etsplaat. Daarmee
wordt ook iedere afdruk een uniek
exemplaar. Met verschillende kleuren kan
dezelfde ets verrassend andere sferen
weergeven. Contactgegevens: Jagerspad
4A, 6862 CN Oosterbeek, tel: 06 14710088,
sonja_steenvoorden@hotmail.com,
www.sonjasteenvoorden.exto.nl
Expositieadres tijdens de K & N
route: Dorpsstraat 71
(Chezeeweg 2), Wemeldinge
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Stephan Ihrman
fine art fotograaf

Stephan weet zijn werk
tot leven te brengen door
beweging niet alleen vast te
leggen, maar ook door het zijn
gang te laten gaan. Het beeld
dat vastgelegd moet worden
bestaat al in zijn gedachten
Hierdoor lijkt het alsof de
natuur zich laat regisseren tot zijn geesteskind, met prachtige
sfeervolle foto’s als resultaat. Contactgegevens: Ingeland 1,
4303 BE Zierikzee, 06 50086202, info@stephanihrman.com
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 71 (Chezeeweg 2), Wemeldinge
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Yvonne Oyevaar
glasvormgeefster

Yvonne werkt al vele jaren
met glas. Kenmerkend
voor haar glaswerk zijn
de grote variatie in veelal
heldere kleuren en een
afwisseling in figuratief of
abstracte vormen. Door
afwisseling in formaat en
toevoeging van een stukje humor is haar werk heel toegankelijk.
Contactgegevens: Valckeslotlaan 149, 4461 SC Goes, 0113 232914,
06 46575699, www.yvonneoyevaar.nl, yoyevaar@zeelandnet.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 108, Wemeldinge
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Eva Oyevaar
kunstenaar in glas, keramiek en illustraties

Eva brengt haar
verbeeldingswereld
tot leven in haar
werk. Geïnspireerd
door natuur en
dagelijkse fenomenen,
en door middel van
kleuronderzoeken en
materiaal expoloraties ontstaan haar creaties. Contactgegevens:
Franklin D. Rooseveltlaan 179,
5625 AX Eindhoven, 06 50505245, evaoyevaar@live.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 108, Wemeldinge
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Loes Müller
kunstenaar in
sieraden en brons

	
beeldend

Loes haalt haar inspiratie voor haar
bronzen beelden uit de natuur en
de mens. Ze zijn krachtig, maar
vrolijk. Haar sieraden zijn gemaakt
van zilverdraad en koperdraad.
Hoofdzakelijk zijn ze gehaakt, gebreid
en gekantklost. Privéadres: Middenhof
3A, 4411RW Rilland, 06 21502743, loesklaus@kpnmail.nl,
www.kunstuitdepolder.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 106, Wemeldinge
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Leerlingen van Marius van Nieuwkerk

Beweging, kleur en licht zijn
belangrijke beeldelementen
in het werk van de cursisten,
die werken met acryl- en
aquarelverf en potlood.
Het goed leren kijken is het
uitgangspunt in de ontwikkeling
van de cursisten. Het werk
omvat landschappen en
stillevens. Contactgegevens: Spoorlaan 36, Wemeldinge
0113 621779, mariusenlies@zeelandnet.nl
Expositieadres tijdens de K & N route: Hotel
Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62, Wemeldinge
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Cocky Wattel
kunstschilder

Haar inspiratiebron
is het Zeeuwse
landschap met
alles wat erbij
hoort, zoals
klederdrachten,
paarden en koeien. Cocky schildert ook graag portretten van
mens en dier (ook in opdracht). Ze werkt figuratief met acrylof olieverf op doek. Contactgegevens: Oostkapelseweg 77,
4353 EE Serooskerke, 06 29325156, cowage@zeelandnet.nl,
www.cockywattel.nl
Expositieadres tijdens de K & N route: Hotel
Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62, Wemeldinge
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Henk Bisschop
aquarelllen

Ieder jaar is het weer een
uitdaging om bezoekers
nieuwe aquarellen te
laten zien, qua techniek,
onderwerpen en kleuren.
Het aquarelleren is een
kunstuiting, die mij
dwingt een gevecht aan te gaan met wat kan en wat mogelijk
is, om iets moois te creëren met water en verf.
Contactgegevens: Dorpsstraat 82, 0113 622543, 06 53748037,
hbisschop@zeelandnet.nl, www.henkbisschop.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
(achter) Dorpsstraat 82 , Wemeldinge
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Marius Weststrate
pentekeningen

Zowel de landschappen, als
het vrije- en maritieme werk
van Marius is realistisch. Rust
en verstilling gevangen in het
moment en vastgelegd met pen
en potlood. In zijn geometrische
werken toont Marius zijn uiterst
secure wijze van werken.
Contactgegevens: 0113 621848,
jozienmariuswest@gmail.com, www.mariusweststrate.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 70 , Wemeldinge
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Frida van Overbeeke
beeldend kunstenaar

Frida werkt in brons
keramiek en glas, verder
schildert zij in olieverf.
Het schilderij op het
gemeentehuis van
Goes van Koning Willem
Alexander is van haar hand.
In Wemeldinge toont zij
bronzen beelden en glazen
objecten. Contactgegevens:
Indira Gandhilaan 4, Goes, 0113 228793, info@fridainbeelden.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 70, Wemeldinge
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Ron Westerweel
kunstschilder

Ron is grotendeels autodidact, maar op weg geholpen
door diverse cursussen.
Onderwerpen die hem aanspreken worden met acryl- of
olieverf of pastelkrijt realistisch uitgebeeld. Kenmerkend
zijn zijn onderwerpkeuzes,
kleurgebruik, sfeer, een verhaal….de emotie….en humor. Contactgegevens: Van de Spiegelstraat 47, 4461 LK Goes, 06 53671427,
info@ronwesterweel.nl, www.ronwesterweel.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 68a , Wemeldinge

10

➽
22

Daphne Schrijver
kunstschilder

Daphne kiest onderwerpen, die bij
de kijker een tegengestelde emotie
kunnen oproepen. Zo kan men
zowel blijheid, liefde en warmte
ervaren bij het kijken naar haar
werk, maar ook angst, paniek of
pijn. En dat maakt haar werk zo
interessant. Contactgegevens:
Rijpstraat 12, Breda, 06 15962474,
daphneschrijver@hotmail.com,
www.daphneschrijver.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 60, Wemeldinge
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Greet Lyklema
beeldend kunstenaar

Vanuit intuïtie en associatie
ontstaan gelaagde schilderijen die
een sfeerrijke, poëtische wereld
verbeelden, vaak gerelateerd aan
de natuur. Haar werk, uitgevoerd
in gemengde techniek, kenmerkt
zich door een helder en rijk
kleurgebruik en is zowel dynamisch
als evenwichtig. Contactgegevens:
0113 403872, greetlyklema@zeelandnet.nl, www.greetlyklema.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 46 , Wemeldinge
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Frank Vanhooren
keramist

Frank zijn werk is een
voorstelling van een
zielstoestand. Zijn werk
kan beschouwd worden
als een innerlijke reis vol
ongekende gevoelens. De
sculpturen zijn boeiend
voor zij die zien in plaats
van kijken. Contactgegevens: Nieuwstraat 94, Desselgem, België,
+32(0)56329722, +32(0)474336777, vanhoorenfrank@yahoo.com,
www.frankvanhooren.be
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 40, Wemeldinge
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Jeanine Vandenbergh
sieraadontwerper

Jeanine maakt sieraden, soms
met kleine installaties. Het
opzoeken van breukvlakken, het
combineren van niet voor de
hand liggende materialen en het
daarin vinden van een bepaald
evenwicht, dat is belangrijk voor
haar. Contactgegevens: Jan van
Hoofkwartier 10, Middelburg, 0118 636818, 06 12896425,
gems@zeelandnet.nl, www.jeaninevandenbergh.kunstinzicht.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 29, Wemeldinge
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Josje Verton
kunstschilder

Josje wordt geïnspireerd
door de Oosterschelde, de
dijk en de lucht. De door haar
gebruikte techniek vereist
naast acrylverf veel water. De
eerste serie schilderijen heten
dan ook ‘Waterwerken’. Daarna
volgde een serie ‘Luchtwerken’ gevolgd door haar huidige
serie ‘Dijkwerken’. Werk uit alle series wordt geëxposeerd.
Contactgegevens: Sluisweg 8, St. Philipsland, 06 52834005,
montverton@gmail.com, www.josjeverton.nl
Expositie Adres tijdens de K & N route:
Hoogeweg 18, Wemeldinge
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Mieke van Alphen
glasvormgever

Mieke maakt ruimtelijk
werk en schalen van
(voornamelijk) glas. Ideeën
komen vanuit de natuur
(bijv. grassen, veren of
water) maar ook uit het
materiaal zelf. Wat ‘doen’
kleuren en wat gebeurt er
tijdens het buigen en versmelten van glas. Contactgegevens:
Tolweg 5, Poortvliet, 06 30620395, info@miekevanalphen.nl,
www.miekevanalphen.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Hoogeweg 18, Wemeldinge
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Jacques Destrooper
kunstschilder

Jacques Destrooper, alias
‘Santiago Salmon’ heeft
aanvankelijk geschilderd
in een realistische stijl. Zijn
huidige stijl is zijn eigen visie
op magisch-realisme en/of
surrealisme, hetgeen hem meer
expressie/ruimte biedt. De
kijker mag de werken eveneens op eigen wijze interpreteren.
Contactgegevens: Guido Gezellelaan 71, Mechelen, België,
003215262294, 0497857313, jacques.de.strooper@telenet.be
Expositieadres tijdens de K & N route:
Kerkweg 11, Wemeldinge
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De Vliedberg

De vliedberg aan de
Kerkweg is de hoogste
en mooiste van Zeeland.
Een vliedberg is een klein
motte-kasteel uit de 10e
of 11e eeuw, die door
de lokale ambachtsheer
werd gebouwd. In
de 15e eeuw werden
vliedbergen vooral
gebruikt als vluchtplaatsen tijdens overstromingen. Ook buiten
de K & N route is bezichtiging mogelijk. Inlichtingen: A. SchulteWabeke, 0113 785793, Stichting Vliedberg, wemeldinge@tiscali.nl
Ingang via Kerkweg naast Kerkweg 11, Wemeldinge

➽

Maartenskerk van de Protestantse
30	
Kerk Nederland.

Deze ca. 900 jaar oude kerk
is een waar monument. Als
één van de oudste kerken
van Zeeland is de kerk van
grote cultuurhistorische
waarde. Prachtig
gerenoveerd speelt zij ook
heden ten dage nog een
prominente rol en is een
bezoek meer dan waard.
Vrijwilligers geven rondleidingen en/of tekst en uitleg.
Kerkweg 5, Wemeldinge
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Ives de Roo
kunstschilder

Ives schildert met olieverf
realistische landschappen
en (Zeeuwse) zeegezichten,
maar ook stillevens waarin
telkens één of meerdere
knikkers als contrastpunt
worden getoond. Contrast en
de speling van het licht staan
centraal. Contactgegevens: Lijsterlaan 11, 8540 Deerlijk, België,
0032476808128, ivesderoo@hotmail.com, www.ivesderoo.be
(Nl: Westlangeweg 1/244, 4513 KM Hoofdplaat)
Expositieadres tijdens de K & N route: Koorkerk van
de Maarkenskerk, Kerkweg 5, Wemeldinge
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Wout Kole
kunstschilder

Een reeks kleurrijke foto’s,
waarin de schelpen op
het strand centraal staan.
In deze serie speelt Wout
met de kleur, de scherpte
en onscherpte. Afgedrukt
op Dibond ontstaat er een
hoogwaardige print voor ultiem kijkplezier. Contactgegevens:
Kon. Julianastraat 10, 4507 BG Schoondijke, info@woutkole.com
Expositieadres tijdens de K & N route: Koorkerk van
de Maarkenskerk, Kerkweg 5, Wemeldinge

Bij onderstaande locaties kunt u terecht voor een
drankje en/of een hapje (niet gratis).
•

Hotel Wemeldinge, Noordelijke Achterweg 62,
locatie 13,14

•

Dorpsstraat 82, locatie 15

•

Ambachtelijke Biertuin, Dorpsstraat 58

•

Maartenskerk, Kerkweg 5, locatie 29, 30, 31

•

Hof Keizersweel, Hoogeweg 3, locatie 33, 34, 35
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De Kunst- en Natuurroute
2019 is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van:
Boateak Wemeldinge
Jacob Boer BV
DaVinci Meesterschilders
Hotel Restaurant Wemeldinge
A. Edomskis, Tandarts
Notariskantoor Andriessen & Zonnevylle
De Dierenwinkel Wemeldinge
De derde ronde B & B
YOSHJI mode Wemeldinge
Ecotank BV
De Baar en Leendertse
Lijstenmakerij Gijzel
Aannemings- & Verhuurbedr
J. Hoondert & Zn bv
M.J.B.M. van Hout
Auto- en Camper Techniek Glerum
Rijwielhandel A.P.Gijssel B.V. W’dinge
Camping Klein-Stelle
Camping Linda / Party centrum “Schoudee”
Marohi BV
Slagerij Mieras
Restaurant De Oude Sluis
SailForce Zeilevents met schipper
Club Casco Eten en Drinken
Jachtcentrum Van de Rest B.V.
Smits assurantien b.v.
SPAR Rijkeboer
Woninginrichting Pieterse
Marja’s Shop
www.proteusproducties.nl
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G&W Gezondheidsdrogist
Garage Hoogesteger
Kofruko bv
AH Kapelle voormalig C1000 Harlaar
De Kromme Spaak Kapelle
Intec Installatietechniek BV
Knapp Skincarecenter & City Spa Wemeldinge
Brasserie/Cafetaria Iets Anders
Bakkerij & Lunchroom Heidi’s Wemeldinge
Immoregio Wemeldinge

Wilt u onze
stichting steunen?
Ú kunt natuurlijk óók donateur worden van
“vrienden van Stichting Kunst- en Natuurkring
Wemeldinge”. Ieder bedrag is welkom.
Ons bankrekeningnummer is
NL62 RABO 0368 6201 82
t.n.v. Stichting Kunsten Natuurkring Wemeldinge.
Deze folder wordt u aangeboden door de
deelnemers en de sponsors van de
Kunst- en Natuurroute 2019.

www.kunstroute.net
info@kunstroute.net
Karin Kooijman, 0113 621399
Caroline Burger, 0113 622588
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Wilt u zelf ook graag eens exposeren op de
Kunst- en Natuurroute van Wemeldinge?
Stuur een mail naar: info@kunstroute.net en/
of kijk op de website www.kunstroute.net naar
de deelnameformulieren om in te schrijven voor
volgend jaar.

