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17e Open atelier- en galerieroute Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis staat weer twee zondagen in het teken van kunst!
Kom genieten op 17 en 24 april tijdens de jaarlijkse Open Atelier- en Galerieroute!

’De kunstenaar is het medium tussen zijn verbeeldingskracht en de rest van de wereld’ (Federico 
Fellini). Zo staat een kunstenaar nooit stil en is altijd in ontwikkeling, waardoor u altijd nieuw
werk zult ontdekken tijdens de Open- Atelier en Galerie route van Sint Anthonis. Ook dit jaar
heeft elk kunstkringlid één gastexposant uitgenodigd wat voor een interessante dynamiek
zorgt. Namens de deelnemers heten wij u van harte welkom en wensen wij u een inspirerende
Open- Atelier en Galerie route.

Werkwijze
In de hal van het gemeentehuis in Sint Anthonis staat of hangt van alle deelnemers een kunst-
werk. 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 kunst-
werk winnen. Koopt u 5 loten dan is de plattegrond gratis. De trekking van de loterij is op 
zondag 24 april om 17.00 uur. Kunt u niet aanwezig zijn dan krijgt u bericht.

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

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

Deelnemers
Start van de route met overzichtsexpositie deelnemers: in het Gemeentehuis van Sint Anthonis

meer informatie op: www.kunstkring.com

•  Xavier Albers Westerbeek
schilderijen
www.xavieralbers.nl
Gastexposant: Bart Berbers -  effectmonist
www.bartberbers.nl

• Atelier de Nullen Ledeacker
Exposant: Guus Verzellenberg - schilderijen
www.guusverzellenberg.nl

• Juul Baltussen Westerbeek
ijzeren beelden
www.juulbaltussen.com
Gastexposant: Gijs van Lanen - houtkunst
www.gijsvanlanen.nl

• Fleur Baltussen Westerbeek
illustraties
www.fleurbaltussen.com

• Janneke Baltussen Westerbeek
beeldende kunst
www.jannekebaltussen.com

• Maartje van Duijnhoven Ledeacker
schilderijen/grafiek

• Galerie 't Aambeeld Wanroij
www.galerieaambeeld.nl
Gastexposant: Marlies Lebesque - draadkunst
www.marlieslebesque-portfolio.nl

• Ria Klomp - schilderijen Wanroij
www.riaklomp.nl

• Joke Koppers Stevensbeek
textiel

• Lunchroom Markant Sint Anthonis
Exposant: Yvonne Dolk - schilderijen
www.yvonnedolk.nl

• Miriam Meulepas Wanroij
sculpturen
www.miriammeulepas.wix.com/kunst
Gastexposant: José Keurentjes - Olie op doek
www.galerie-le-garage.webklik.nl

• Tushi Nicolasen Sint Anthonis
schilderkunst
www.tushinicolasen.nl

• Trix Rijpkema Sint Anthonis
schilderijen
www.trixrijpkema.nl
Gastexposant: Jef van Kuyk - beeldhouwer
www.jefvankuyk.nl

• Carla Rovers Wanroij
keramische sculpturen
www.carlarovers.nl
Muziek: Hanna v. Nistelrooij (17 april), 
en Factor 5 (24 april)
www.facebook.com/factor5gemert

• Marleen van de Steeg Oploo
keramische beelden
www.ateliergoedidee.nl
Gastexposant: Lizzy Geurts - schilderkunst
www.lizzygeurtsvankessel.nl

• Annie Verhoeven Sint Anthonis
thread art
www.thread-art.nl
Gastexposant: Eva Theuerzeit - sieraden
www.evatheuerzeit.nl

• Ben Vollenberg Sint Anthonis
glas/brons/keramiek
Gastexposant: Marianne Collet - beeldhouwwerk

• Saskia Weerepas Sint Anthonis
schilderijen
www.weerepas.com
Gastexposant: Marieke Rongen - vrije vormgeving
www.mariekerongen.com

• Bouwine Wijffels Sint Anthonis
schilderijen
Gastexposant: Frank Waaldijk - schilderijen
www.fwaaldijk.nl


