
Nieuwsbrief  Kunstkring Sint Anthonis 

Door Brigitte Aben 

Voor u een speciale editie van de nieuwsbrief over het unieke Atelierbezoek, vanwege het Carona-virus 

gingen de Open Atelier Dagen en de Kunstmanifestatie niet door,  als alternatief een Atelierbezoek. Op 5 en 

6 september 2020 waren negen ateliers te bezoeken. Een impressie van twee zeer geslaagde dagen. 

In Stevensbeek was het atelier van Joke Koppers te 

bezoeken, naast haar tweedimensionale textiele 

werken van tere doorzichtige stoffen had Joke het 

afgelopen jaar driedimensionale koppen gemaakt met 

mooi bedrukte stoffen, allemaal in profiel met 

hoofddeksels op. Ook nieuw in haar repertoire waren 

vijf collages waar ze met verschillende materialen en 

verschillende technieken gewerkt heeft tot een zeer 

verrassend resultaat. Buiten had ze ongeveer 15 

plantenpotten met daarin textiele bloemen gemaakt 

van 1 meter hoog, die mooi in de wind stonden te 

deinen en kleine “tuintjes”met fel blauwe en rode 

stoffen bloemen.    

 

Het atelier van Juul Baltussen  in Westerbeek, was zoals vertrouwd het best bezocht, zondag 6 september was 

het zelfs zo druk dat dochter Janneke met een collega performance kunstenaar op ludieke wijze de bezoeker 

op de 1,5 meter moesten attenderen. Door leerlingen van Juul werd er gewerkt in de werkplaats en het was 

heerlijk wandelen door de beeldentuin waar je ogen tekort kwam.  

 

  



Zijn andere dochter Fleur had een eigen plaats in het atelier met haar 

vooral blauwe pentekeningen, voor deze gelegenheid had ze twee 

tekeningen op mokken laten afdrukken die gretig gekocht werden.  Juul 

had als gastexposant collega kunstkringlid Ben Vollenberg uitgenodigd, 

deze glaskunstenaar heeft onder andere schalen op druppels van glas 

wat voor een zeer elegant effect zorgt. Zijn werk was door de hele 

beeldentuin verspreid tussen het werk van Juul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Marleen van der Steeg stond voor haar atelier een curieus gedekte tafel met bestek waar moeilijk of niet 

mee te eten is en de stoelzittingen zagen eruit als of je op eieren zou gaan zitten. Een maal naar binnen, was 

een speciaal op het corona thema gemaakt kunstwerk te zien, het virus onder een hoge stolp met boven aan 

het bovenlichaam van een vrouw er bovenop. Door de hoge stolp had dit werk een directe link met haar 

verdere werk.  Haar mensfiguren zijn lang gerekt met in verhouding kleinere bovenlichamen, in verschillende 

beelden had Marleen veren verwerkt wat iets extra’s aan haar werk gaf. Als gastexposant was collega 

kunstkringlid Marieke Derks met twee expressieve 

schilderijen te zien.   

 

In Sint Anthonis waren drie ateliers te bezoeken de eerste 

is van Trix Rijpkema  zij had, om de bezoekers de weg naar 

haar atelier te wijzen, rood touw op de grond liggen. In het 

atelier konden maximaal 4 personen tegelijk binnen wat 

iedere bezoeker de kans gaf om alles goed te bekijken, wat 

nodig was want van het plafon tot de grond hing vol met 

haar kunstwerken.  

 

Door de naturelle kleuren in haar werken was dit 

mogelijk zodat men niet overweldigd werd maar 

alles toch als geheel over kwam. Buiten had ze 

samen met gastexposant Lisa Lepper twee grote 

installatiekunstwerken van lange wit geschilderde 

takken en touw gemaakt.   



Het tweede atelier is die van  Saskia Weerepas, zij had elk beschikbaar plekje muur,kast of vloer benut, zoveel 

werk had ze de afgelopen periode gemaakt. Van grote meterslange schilderijen tot kleine werkjes met vreemde 

wezens met dierenkoppen, in de zelfde stijl als de samengestelde driedimensionale figuurtjes van haar. Zij had 

een duidelijke looproute door haar huis, tuin en atelier zodat iedereen geen kunstwerk hoefde over te slaan je 

kwam overal langs.   

 

Jacky Geurts zat met haar glaskunst in het voormalig atelier van Tushi Nicolasen waar Tushi’s partner vol 

enthousiasme over haar werk vertelde. Jacky kon voor de vierde keer  “Small Blessings” in haar volle glorie 

laten zien, meestal is een ruimte niet hoog genoeg voor dit fantastische kunstwerk, bestaande uit een 

kroonluchter met daaronder een landschap vol insecten. Helaas was het voor sommige bezoekers te groot 

want er is verschillende keren op gestaan, waardoor handgemaakte glazen blaadjes kapot gestapt werden.  

In het atelier op de Nullen in Ledeacker exposeerde Guus 

Verzellenberg, er werd voor binnen komst gevraagd of 

de techniek “materiedruk” bekend was, zo niet kreeg 

men meteen uitleg met voorbeelden.  Binnen waren de 

meeste materiedrukken op eigen gemaakt papier 

gedrukt, wat een mooie robuuste ondergrond gaf aan de 

voorwerpen die gedrukt waren. De meeste vormen die 

Guus drukt zijn zelf vorm gegeven spiralen en labyrinten, 

een labyrint is een spiritueel pad voor bezinning en niet 

te verwarren met een doolhof waar men de uitgang 

moet zoeken.    

 

In Wanroy waren twee ateliers te bezoeken de eerste was het 

atelier van Miriam Meulepas, zij had voor de Open Atelier 

Dagen die eigenlijk gelijk viel met de Paasdagen een serie 

crucifixen gemaakt met Christus op verrassende wijzen aan of 

onder het kruis. Voor sommige bezoekers kan dit zeer 

confronterend zijn.   Buiten had Miriam haar laatste werk 

tentoongesteld, een gehoornde mannen hoofd.  

  



Zij had voor dit hoofd een nieuwe techniek gebruikt, 

zelf gezichtsbeharing was te zien. Het gezicht had een 

intense blik onder het hertengewei uit. Als gast had 

Miriam collega kunstkringlid Martien van Dommelen 

uitgenodigd, naast zijn druppelfotografie had hij 

enkele indrukwekkende foto’s  van zijn eigen ochtend 

ritueel, die onderdeel zijn van een serie over zijn 

leven waar door ziekte niet alles vanzelfsprekend 

gaat.   

 

 

 

Thread-Art Verhoeven zat in het tweede atelier in 

Wanroy, die van Carla Rovers, Carla had net haar 

atelier verbouwd en had een lege ruimte.  Voor de 

gelegenheid had Annie drie verschillende nieuwe 

kunstwerken gemaakt waaronder een gigantische 

Brabantse Poffer of Limburgse Toer van plastic met op 

de achtergrond een uitvergrootte foto van haar 

overgrootmoeder, wat voor veel bezoekers een feest 

der herkenning was. Twee wandlampen van 

papierdraad en rood koper en midden in de ruimte 

over de hanglampen heen een groot 

installatiekunstwerk van plasticdraden in haar 

draadkunst, waren de andere prominente 

kunstwerken in het atelier van Carla. 

 

Het was mede door het goede weer, droog en een aangename temperatuur, een fantastisch geslaagd 

weekend. Alle ateliers waren goed bezocht, er werden veel nieuwe gezichten gezien en iedereen kreeg lovende 

reacties. Ondanks alle maatregelen en veranderingen was het voor de bezoekers geen belemmering om de 

ateliers  die open waren te bezoeken.   

 


