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Open atelier- en galerieroute Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis staat weer twee zondagen in het teken van kunst!

Kom genieten op 12 en 19 april tijdens de jaarlijkse Open Atelier- en Galerieroute!

De 16e editie van de jaarlijkse Open Atelier- en Galerieroute in de gemeente Sint Anthonis is dit jaar op 
zondag 12 en 19 april.
De deelnemende kunstenaars en galeriehouders zijn al druk bezig hun atelier of galerie mooi in te richten met
kunst. Nieuw dit jaar: alleen kunstkringleden, oud krunstkringleden en galeries nemen deel. Wel kan elke 
deelnemer één gastexposant uitnodigen in zijn atelier of galerie.
Er is bewust gekozen voor minder locaties en ook voor minder kunstenaars omdat we te groot geworden waren.
Bezoekers konden moeilijk een keuze maken en we hopen dat de sfeer weer als vanouds is hierdoor.
Want persoonlijk contact met de kunstenaar en een gesprek over de kunstwerken is en blijft het hoofddoel van de
open atelierroute. U bent van harte welkom en u wordt op alle locaties gastvrij ontvangen en te woord te staan.

Werkwijze

In de hal van het gemeentehuis in Sint Anthonis staat of hangt van alle deelnemers een kunstwerk. De Kunstkring
raad bezoekers aan om hier te starten en een route uit te stippelen aan de hand van een plattegrond (hier te koop
voor 2,50 euro). U kunt in het gemeentehuis ook loten kopen (1 euro per stuk) en mogelijk een origineel kunstwerk
winnen. Koopt u 5 loten dan is de plattegrond gratis. De trekking van de loterij is op zondag 19 april om 17.00 uur.
Kunt u niet aanwezig zijn dan krijgt u bericht.

Meer informatie over de kunstroute kunt u vinden op www.kunstkring.com. De openingstijden van het gemeentehuis en
de ateliers en galeries zijn op beide zondagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Graag tot ziens bij ons in Sint Anthonis!
Stichting Kunstkring gemeente Sint Anthonis.

16e

• Ria Klomp met gastexposant
Karin Hulst Wanroij

• Joke Koppers met gastexposant
Dirk Verberne Stevensbeek

• Tushi Nicolasen Sint Anthonis

• Roos van Riet met gastexposant
Sidney Broerse Oploo

• Carla Rovers samen met Marieke Derks Wanroij

• Trix Rijpkema Sint Anthonis

• Marleen van de Steeg-van Kemenade
met gastexposant Ella Kuijpers Oploo

• Galerie Le Vélo met gastexposanten
Luciënne van Eeden en Agda de Jong Ledeacker

• Thread-art Annie Verhoeven met
gastexposant Stefan Verhoeven Sint Anthonis

• Ben Vollenberg met gastexposant
Cees van der Steen Sint Anthonis

• Saskia Weerepas Sint Anthonis

Deelnemers

• Start van de route in het gemeentehuis
met overzichtsexpositie deelnemers Sint Anthonis

• Galerie ’t Aambeeld met
diverse kunstenaars Wanroij

• Xavier Albers met gastexposant
Sabine Perigault Westerbeek

• Juul Baltussen met gastexposant
Theo Beckers Westerbeek

• Fleur Baltussen Westerbeek

• Janneke Baltussen Westerbeek

• Jos van Beek met gastexposant
Jan Verschueren Sint Anthonis

• Marieke Derks samen met Carla Rovers Wanroij

• Maartje van Duijnhoven met gastexposant
Maria van Duijnhoven Ledeacker

• Atelier De Nullen met gastexposant
Guus Verzellenberg Ledeacker

• Miriam Meulepas met gastexposant
Beppie Jacops Wanroij
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