Kunst- en
Natuurroute

Wemeldinge
2022
Thema: ondersteboven
Zaterdag:

4 juni

13.00 tot 18.00 uur

Zondag:

5 juni

13.00 tot 18.00 uur

Maandag:

6 juni

13.00 tot 18.00 uur

www.kunstroute.net

De Kunst- en Natuurroute heeft onlangs
een substantiële éénmalige donatie
gekregen vanuit de opheffing van
Stichting Kunstdorp Wemeldinge.
Omdat zowel kunstenaars als het bedrijfsleven
het financieel flink voor de kiezen hebben
gekregen in corona-tijd, heeft het bestuur
besloten om deze donatie aan te wenden
voor eerdergenoemde groepen.
Wij zullen daarom dit jaar géén beroep doen op
de financiële steun van sponsoren. Wij hopen in
de toekomst weer op onze trouwe sponsoren te
mogen rekenen.
Ook voor de kunstenaars (zowel vastals gast) is de deelname aan de Kunst- en
Natuurroute van 2022 vrij van kosten.

Jan Willem Hament, bekend van de “Leuntje en
Merien”-tekeningen, heeft zijn atelier gevestigd in het
voormalig seinwachtershuisje op het sluisplateau, in
Wemeldinge. (Zie plattegrond “H”). Tijdens de Kunst
en Natuurroute is hij niet aanwezig. Hij heeft voor
ons de raamposters en
de grote (A0) posters
ontworpen, die langs
de kant van de weg
staan om de Kunst
en Natuurroute aan
te kondigen. www.
prentvanhament.nl
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Welkom op de 23e Kunst- en
Natuurroute Wemeldinge!
Het bestuur van de Kunst- en Natuurroute Wemeldinge heet u van
harte welkom op de 23ste route!
Toen wij in 2019 ons thema “ondersteboven” kozen voor de eerst
volgende route van 2020, konden wij niet voorzien hoe ons leven
bijna letterlijk ondersteboven/op zijn kop zou komen te staan. We
waren al druk met de voorbereidingen bezig; de kunstenaars hadden zich al aangemeld en de locatie-indeling was al gestart toen het
Corona-virus zich begon te roeren. In januari 2020 moesten we de
stekker er wel uit trekken. Hoe heftig het zou uitpakken, weten we
nu pas, 2 jaar later, maar eigenlijk ook dat nog niet helemaal.
Eind 2021 durfden we als bestuur voorzichtig weer bijeen te komen.
Iedereen had behoefte aan een positieve input. En met een “wie niet
waagt, die niet wint”-gedachte, zijn we de locatiehouders gaan polsen en vervolgens de deelnemers die zich in 2020 al hadden opgegeven. De bereidheid om mee te doen was onverwacht groot. Zeker
gezien de tegenslagen die een ieder in zijn omgeving te verduren
had gekregen.
In de afgelopen 2 jaar hebben afscheid moeten nemen van twee
oud-bestuursleden, die zeer onverwacht overleden. Gerty van Hout
was gedurende vele jaren verbonden aan de Kunst- en Natuurroute
als secretaris. Toen er even geen bestuursleden genoeg waren om
de route te organiseren, trommelde zij andere oud-bestuursleden
op, waardoor de route alsnog kon doorgaan. Na haar terugtreden
bleven we gebruik maken van haar expositielocatie in het dorp. We
zijn blij dat haar echtgenoot dat nu ook blijft doen. Jaco-Jan Bras
was onze markante penningmeester, die kort nadat hij zich had teruggetrokken als penningmeester, vorig jaar plotseling overleed. Na
13 jaar penningmeesterschap wilde hij meer tijd besteden om zijn
nieuw aangekochte kantoorruimte in te richten. Die tijd is hem niet
gegund. Wij mogen van de erven gebruik maken van zijn locatie als
expositieruimte op Dorpsstraat nummer 87a.
Omdat we eigenlijk altijd nieuwe locaties kunnen gebruiken maar
zeker ook mensen met nieuwe ideeën, hebben we een oproep gedaan in de Scheldepost voor “helpende handjes” maar ook voor
“muzikanten” om de route op te luisteren. We zijn blij dat we daar
leuke reacties op hebben gehad en nu terug kunnen vallen op 3 paar
extra helpende handen van Janny van Sabben, Joke Lindenbergh en
Geertje Saaman. Met hun frisse blik op een al 25 jaar bestaande jaarlijkse kunstuiting hopen we ook in de volgende jaren de organisatie
van de route op een creatieve wijze te kunnen voortzetten.
Nieuw voor dit jaar is de gewijzigde openstelling van de routedagen.
We hebben weliswaar weer voor het Pinksterweekend gekozen,
maar de vrijdag openstelling is komen te vervallen. Toegevoegd is
de maandag, de 2e Pinksterdag. De tijden blijven alle dagen gelijk:
van 13.00 uur tot 18.00 uur.
De beide basisscholen zijn weer benaderd om onder begeleiding van
twee kunstenaars een werkstuk te maken. Tijdens de routedagen
zullen alle kunstwerken tentoongesteld worden.
Omdat de lessen bij de vaste kunstenaars Marius van Nieuwkerk en
Henk Bisschop voor een groot deel zijn komen te vervallen, zullen er
geen werken te zien zijn van hun leerlingen.
Alle gastvrije inwoners die hun woning, tuin, garage schuur ter beschikking willen stellen om gastkunstenaars onder te brengen, zijn
we uiteraard weer bijzonder dankbaar. Want zonder locatiehouders
is de route in deze vorm immers niet mogelijk! Datzelfde geldt uiteraard voor het openstellen van de Maartenskerk en het terrein van
de Vliedberg.
Tot slot wensen wij u veel plezier tijdens de routedagen.
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Mia van de Plasse
beelden van hout, steen en brons

De basis van de beelden wordt
gevormd vanuit een verleden met
beweging op topniveau turnen.
Het vrouwenlichaam in beweging
verwerkt zij in haar beelden van
hout, steen en brons. Als autodidact
heeft zij haar weg gevonden als
beeldhouwer.
Privéadres: Huyterhof 2, 2611 CX Delft,
0653457665, miabeelden@gmail.com
Expositieadres tijdens de K & N
route: Wemeldingse
Zandweg 21, Wemeldinge
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Hans Nuyts
natuurfotograaf

Hans is “recreatief
natuurfotograaf” en
ondersteboven van De
Bevelanden. Hij trekt er
quasi elk weekend en iedere
vakantie op uit in de regio.
Het meest boeit hem de rijke
fauna (vooral vogels), de ﬂora
en de wijdse landschappen.
Privéadres: Ruisweg 22, 4424 MN Wemeldinge, 032478486690,
hansnuyts@hotmail.com
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,
samen de basis van elke kunstvorm. Om
weerbarstige materialen als goud en zilver
te bewerken tot sierlijke, functionele vormen
is veel artisticiteit en vakmanschap absoluut
een voorwaarde. Contactgegevens:
06-18270555, info@goudsmederijburger.nl,
www.goudsmederijburger.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 57, 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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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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Angelien Vogelenzang
kunstschilder

De schilderijen van
Angelien zijn gebaseerd
op de natuur. Zij schildert
zowel dieren, bloemen
als landschappen, maar
ook portretten worden
met penseel en mes
op het paneel gezet.
Contactgegevens:
06-36281145, angelienvogelenzang@gmail.com,
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Brouwerijweg 13A, Wemeldinge
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Theo van der Genugten
acryl

Theo schildert graag abstract
en laat zich leiden door zijn
gedachtes. Zijn werken geven de
kijker de kans een eigen verhaal
te vinden. Theo werkt veelal
met acryl op linnen en is onder
meer geïnspireerd door Gerhard
Richter. Privéadres: Voorstad
33a, 4461 KL Goes, 0653907340,
info@theomaakthet.nl, www.
theomaakthet.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Spoorlaan 30, Wemeldinge
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Wout Kole
kunstenaar

Een reeks kleurrijke foto’s
waarin de schelpen op
het strand centraal staan.
In deze serie speelt Wout
met kleur, de scherpte en
onscherpte. Afgedrukt
op Dibond ontstaat er
een hoogwaardige print
voor langdurig kijkplezier.
Privéadres: Spoorlaan 29,
4424 CJ Wemeldinge, info@woutkole.com
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 71, Wemeldinge
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Berny Veerman
acrylschilderijen

Berny Veerman schildert al zolang
als zij zich kan heugen. Het meeste
van haar werk is geïnspireerd door
de natuur, soms in abstracte vorm.
Haar kleuren zijn krachtig en haar
werk boeiend. Je ziet als het ware
het plezier waarmee zij schildert.
Privéadres: Dorpsweide 2, 4471
DB Wolphaartsdijk, 0113-222402,
e.veerman3@kpnplanet.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 87a, Wemeldinge
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Wim Klaassen
glaskunst

Aan Wims werk zijn nieuwe
dimensies toegevoegd door
zijn studie op de academie voor
beeldende kunst in Antwerpen.
Naast glasfusen zijn zandstralen
en glasgieten nieuwe toegepaste
technieken. Nieuwste experiment is
ﬂessengas. Hij laat het u graag zien.
Privéadres: Anthony Edenlaan 31,
4463 JD Goes, 0630319654, klaassen.
zld@gmail.com, www.wimklaassenglaskunst.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 87a, Wemeldinge
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Edith Snoek
kunstenaar

Edith Snoek is vooral bekend
door haar schilderijen met
meisjes. Sinds 2 jaar woont ze
in Zeeland. Ook het landschap
speelt een belangrijke rol. In
haar laatste werk worden beide
onderwerpen gecombineerd.
Atelier- en expositieadres
tijdens de K & N route:
Daniëlstraat 21, 4424 AX
Wemeldinge, 0654271741,
edith@edithsnoek.nl, www.edithsnoek.nl
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Els Mulder
olieverf en aquarel

De schilderijen, van verschillende
afmetingen, zijn ontstaan naar
een eerder gemaakte serie van
pentekeningen. Daarbij is de
fascinatie voor structuren uit
het leven om ons heen duidelijk
zichtbaar. Een mooie tegenstelling
is het contrast van het zwart-wit
van de pen tegenover de heldere
olieverfkleuren. Privéadres: Rotterdam, 010-4516333,
mulder.els@g.mail.com, www.elsmulderweebly.com
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 108, Wemeldinge
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Beschrijving route
De route kan op ieder punt worden begonnen, is circa 3 km lang
en is te voet, per fiets of per auto af te leggen. Alle exposities
zijn gratis toegankelijk en voor belangstellenden zijn de
kunstwerken te koop.
Tijdens de Kunst- en Natuurroute zullen er
op diverse plaatsen muzikanten optreden.
Bij iedere locatie hangt een Bulletin met
een overzicht van tijden en plaatsen waar
de optredens zullen zijn.
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Bij onderstaande locaties kunt u terecht voor
een drankje en/of een hapje (niet gratis).
•

Brouwerijpad 13 a

•

Dorpsstraat 82

•

Maartenskerk, Kerkweg 5

•

Ambachtelijke Biertuin, Dorpsstraat 58
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Liesanne den Haan
glaskunst

Liesanne ontdekt pas op
latere leeftijd haar passie
voor glas én het maken
van kunst. Belangrijk is de
relatie glas/licht. Hiervoor
maakt zij gebruik van diverse
technieken. Naast vrij werk,
werkt zij in opdracht en restaureert zij. Haar inspiratie vindt zij
in haar directe omgeving. Privéadres: August Vermeylenpad 8,
3069 WT Rotterdam, 0613025065, liesanneden-haan@gmail.com,
https://liesannedenhaan.wixsite.com/glaslies
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 108, Wemeldinge
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Cor Hemmes
glaskunst

Cor wordt geïnspireerd door
de lichtbreking in het glas. Hij
maakt kunstobjecten voor
zowel binnenshuis als buiten.
Hij combineert glas graag met
keramiek of rvs. Cor maakt zijn
kunst in fusing, casting, Pâte
de Verre en U.V.-verlijming.
Privéadres: Nieuwe
Kraayersedijk 17, 4458 NK
’s-Heer Arendskerke, 0619526339, coring-lass@gmail.com,
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 84, Wemeldinge
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Henk Bisschop
aquarellen

Henk tovert met water en verf een
veelvoud aan onderwerpen.
De aquarellen laten zien dat “LOSLATEN“
een kunst op zich is. Soms in een
mystieke uitstraling en dan weer in
een krachtig kleurenpalet, neemt
hij je mee in zijn aquarellenwereld.
Contactgegevens: Dorpsstraat 82,
0113-622543, 06-23080760, hbisschop@
zeelandnet.nl, www.henkbisschop.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
(achter) Dorpsstraat 82, Wemeldinge
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Scholenproject

Dit jaar doen de scholen ook
weer mee aan de Kunst- en
Natuurroute. De leerlingen
van De Hoeksteen en de
OBS Wemeldinge gaan het
thema ‘Ondersteboven’ vorm
geven door het maken van
kunstwerken met eitempera.
Expositieadres
tijdens de route:
Dorpsstraat 74,
Wemeldinge
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Marius Weststrate
pentekeningen

Marius is vaak te vinden in de
polders en langs de oevers van
de Oosterschelde en het Veerse
Meer , waar hij zijn inspiratie
opdoet .Zijn liefde voor zijn
geboortestreek Zuid Beveland
is altijd sterk aanwezig in
zijn pentekeningen. Rust en
verstilling is zijn uitgangspunt.
Contactgegevens: 0113-621848, jozienmariuswest@gmail.com,
www.mariusweststrate.exto.nl
Atelier- en expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 70, Wemeldinge
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Johannes de Hollander
zeefdrukwerk

Kleurgebruik en reductie tot het
essentiële, dat zijn de kenmerken
van de zeefdruktechniek,
waardoor Johannes wordt
aangetrokken. Inspiratie voor zijn
werken komt overal vandaan.
Van alledaagse voorwerpen tot
landschapselementen uit de
omgeving, maar ook abstracte
geometrische vormen. Privéadres: Burg. Van Lierestraat 36, 4436
AL Oudelande, 0113-854047, johannes.dehollander@gmail.com
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 70, Wemeldinge

10

➽
19

Caroline van Mol
aquarellen

Aquarel is mijn ding. Heerlijk om te zien
hoe het pigment in het water vloeit. En
dan maar kijken of het goed komt. Voor
mij geen leven zonder aquarel.
Privéadres: Rodeloopstraat 55, bus 4,
2170 Merksem (B), 0497221018, picaro@
skynet.be
Expositieadres tijdens
de K & N route:
Dorpsstraat 58, Wemeldinge
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Ilse van Loo-Remijn
staketsels en aquarellen

Ilse legt vast, wat
ze voelt en beleeft.
Soms realistisch,
soms wat meer
geabstraheerd,
maar altijd met
de zichtbare
werkelijkheid als uitgangspunt. Zij doet dat op papier, doek, in
tekst, foto en film. Laat u verrassen door stoere bouwsels, maar
ook mooie plaatjes.
Privéadres: Veerweg 55, 4471 NB Wolphaartsdijk, 0629145144,
ilsevanlooremijn@gmail.com, www.inenuitdekunst.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 53, Wemeldinge
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Rian van Vossen
keramiek

Rian maakt keramieken die
organisch van vorm zijn en
geïnspireerd worden door de
natuur. Zij vormt haar werk
intuïtief onder haar handen,
waardoor het spontaan
ontstaat. Werk dat zij maakt
op de draaischijf vervormt zij
tot eigen unieke vormen.
Privéadres: Kaersemakerstraat 46, 4301 MA Zierikzee, 0623680932,
info@rianvanvossen.nl, www.rianvanvossen.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 29, Wemeldinge
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Addie Veldhorst
glaskunst

Addie maakt objecten van glas
met glasfusen techniek. Kleur,
vorm, type glas en hoe glas met
licht speelt, bepalen de uitstraling
van het werkstuk. Organische
vormen kenmerken haar werk.
Naast vrij werk, maakt Addie ook
werk in opdracht. Privéadres:
Seissingel 82, 4334 AB Middelburg, 0642180616, addieveldhorst01@
gmailcom, www.addieveldhorst.wordpress.com
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 40, Wemeldinge
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Paulien Keim
glaskunst

Paulien vindt glas een geweldige
uitdaging om kunst mee te maken. Er
zijn zoveel technieken om het glas mee
te bewerken of te verwerken, dat het
steeds nieuwe inzichten geeft in hoe
tot een object te komen. Kom graag
het enthousiasme ervaren waarmee de
objecten gemaakt zijn en geniet!
Privéadres: Nieuwe Haven 37, 4331 JZ
Middelburg, 0623981391, paulienkeim.
glaskunst@gmail.com, www.paulienglaskunst.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Dorpsstraat 40, Wemeldinge
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Jac Brouwers
beelden van staal

Jac laat zich inspireren door
oud gereedschap, dat de basis
vormt voor ieder kunstwerk.
Het gereedschap wordt gelast,
voorzien van een coating
en afgewerkt met koperen
ornamenten. Zo krijgt het
oude gereedschap een nieuw
leven als tuinobject.
Privéadres: Oude Antwerpsepostbaan 65a, 4741 TJ Hoeven,
0648738939, jacbrouwers7@gmail.com, www.brou-art.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Hoogeweg 15, Wemeldinge
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De Ommegang
natuurfilm van ZMF

Ira von Harras (ZMF)
ervaart tijdens een
vakantiewandeling
van 2 weken
(2018) haar
bewustwording van
haar betrokkenheid
bij natuur, landschap en water, wanneer ze wandelt van
Schouwen-Duiveland naar Zeeuws-Vlaanderen. Eduard
Walhout en Broeder Dieleman maakten daarvan de korte film
Ommegang; een eigenzinnig beeldverhaal van deze wandeling.
Expositieadres tijdens de K & N route:
Hoogeweg 15, Wemeldinge
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Sari de Bourgraaf-de Graag
acryl schilderijen en andere technieken

Sari gaat uit van organische
vormgeving en speelt met
structuur. Ze gebruikt diverse
technieken en materialen, zoals
acryl, aquarel, kleurpotlood en
pastel. De kleur blauw komt in al
haar kunstuitingen terug.
Privéadres: Oostwal 83, 4461
JV Goes, 0651047591, sari1112@
zeelandnet.nl, www.hath-yoga-zeeland.nl
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. Schulte-Wabeke,
0113-785793, Stichting Vliedberg, wemeldinge@tiscali.nl
Ingang via Kerkweg naast Kerkweg 11, Wemeldinge
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Maartenskerk van de
protestantse 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.
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Jac Smolders
zeefdrukwerk

Zeefdruk is een grafische
techniek, waarbij Jac kiest
voor het afdrukken per
kleurvak van de voorstelling
in mooie heldere kleuren.
De inspiratie is vaak de kat,
vanwege de gratie, de kracht
en het eigenzinnige karakter.
Alle prenten zijn genummerd
en gesigneerd.
Privéadres: Van Hogendorplaan 46, 4463 VR Goes, 0653173428,
jsmolders@zeelandnet.nl, www.jacsmolders.nl
Expositieadres tijdens de K & N route:
Koorkerk van de Maartenskerk, Kerkweg 5,
Wemeldinge

Bewegen in de natuur/boomgaard
Carla Dagevos, Zwaakseweg 7,
verzorgt een half uurtje bewegen
op zondag 5 en maandag 6 juni,
beide dagen om 13.30 uur. Kosten
€ 4,00 per persoon. Deelname:
maximaal 20 personen, leeftijd
vanaf 12 jaar. Vooraf aanmelden
via (Whatsapp) 06 11418129 of
carladagevos@zeelandnet.nl
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Wilt u onze
stichting steunen?
U kunt natuurlijk ook donateur worden van de
Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge.
Ieder bedrag is welkom. Ons
bankrekeningnummer is NL62RABO0368 6201
82 t.n.v. Stichting Kunst- en Natuurkring
Wemeldinge.

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 deelnameformulieren om in te schrijven
voor volgend jaar.
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