
25 & 26 mei Groesbeek

Zaterdag  &  zondag
van 1 1 .00  tot  17 .00

www.kunstenkitschroute.com

Welkom bij de 3de Kunst & Kitschroute.
Laat u verrassen door de verschillende werken en stijlen binnen uit-
eenlopende disciplines zoals o.a. schilderen, glaswerk, stoffen, leder, 
beeldhouwen, keramiek. De route brengt u door een mooi stuk van 
Groesbeek en ’n klein stukje door Duitsland. De bijgevoegde platte-
grond is een richtlijn en geeft u een duwtje naar de goede weg. Er is een 
fietst/wandelroute door het buiten gebied en een route door het dorp. 
U kunt de routes via de site downloaden op uw mobiel.

Ons doel is om mensen met een passie voor kunst een laagdrempelig 
platform te bieden en kunstliefhebbers hiervan te laten genieten. We ho-
pen volwassenen, kinderen en eenieder die denkt niet zoveel met kunst te 
hebben, over een drempel te helpen en geïnteresseerd te krijgen. Spring 
op de fiets, geniet en laat je inspireren.  De ateliers en exposities zijn te 
herkennen aan de kleurig wapperende vlag. We wensen u veel kijkplezier!

Coby Poelen en Mariëlle Poelen.
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1. Jan van Loon - Aquarel
Jan is jaren geleden tijdens een kunstroute in Groesbeek bevangen door het 
aquarelvirus. Hij is toen cursussen gaan volgen bij Margo van Vegchel, en heeft 
aan meerdere driedaagsen met internationale aquarellisten mee gedaan. Het 
heeft even geduurd, maar nu wil hij zijn werk toch aan een breder publiek laten 
zien. Reden voor Jan om deel te nemen aan deze kunstenkitschroute.
tel. 06 33677305
Gastexposant bij: Boscafe Merlijn, Grafwegener Strasse 32 Kranenburg (Grafwegen), DLD

2. Linda Wuijts – schilderen/tekenen
Linda werkt met kleurpotlood, acrylinkt, acrylverf en gelpennen, op papier of 
doek. Haar werk ontstaat vanuit de diepe innerlijke verbinding met haarzelf. Zij 
laat zich inspireren door vormen uit de natuur en door te kijken naar de vormen 
en kleuren op papier, die spontaan ontstaan door de druptechniek. Ook gaat zij 
de uitdaging aan om met techniek te worstelen, zoals in een mandala, de heilige 
geometrie in de ‘flower of life’ en Escher. Zij staat u graag te woord op deze kun-
stenkitschroute.www.lindawuijts.nl
tel. 06 13773188
Gastexposant bij: Boscafe Merlijn, Grafwegener Strasse 32 Kranenburg (Grafwegen), DLD

3. Ans Masseling – Schilderen
Haar figuratieve werk is gericht op het verbeelden van de werkelijkheid. Duidelijk 
herkenbare beelden die toch veel aan het inlevingsvermogen overlaten. Ze laat 
het werk opkomen en schildert ongemerkt een eigen verhaal. Bij haar abstracte 
werk laat ze zich niet door een thema leiden, maar door kleur en compositie. 
Veelal probeert ze om onbevangen, dus zonder doel voor ogen, puur op gevoel 
het een en ander op doek neer te zetten.
www.ansmasseling.nl — tel. 06 50746081
Atelier: Groesbeekerweg 7 Kranenburg (Grafwegen), DLD

4. Marja Groenen - Beelden van speksteen
Marja maakt sinds 7 jaar beelden uit speksteen. Zij maakt daarbij geen gebruik 
van hamer en beitel maar uitsluitend van vijlen, raspen, schuren en polijsten. Elke 
steen heeft zijn eigen verrassing in kleur en structuur. Een beeld creëren is een 
intensief en langdurig traject. Dit maakt dat er een mooi proces ontstaat tussen 
maker en de steen; naar het uiteindelijke resultaat. Dat maakt steen bewerken tot 
een prachtige, heerlijke hobby!
Atelier Theetuin en B&B Green Cottage, Bruuk 93 A, Groesbeek

5. Tilly Gerbecks - Schilderijen
Tilly schildert ruim 25 jaar. In de loop der tijd heeft ze een duidelijk eigen hand-
schrift ontwikkeld. Haar laatste werk onderscheidt zich van haar eerdere werken 
doordat er meer met structuren gewerkt wordt en er vaker iets van realisme in 
doorschemert. Ze laat zich inspireren door de omgeving rond haar ‘Attiljee” ge-
legen tegen het mooie natuurgebied de Bruuk, maar ook uit muziek, gevoelens 
of mooie wolkenpartijen. Je kunt in het “Attiljee” terecht voor workshops olieverf 
schilderen of deelnemen aan het inloop Attiljee.
www.tillygerbecks@gmail.com — tel. 06 12834874
Atelier Theetuin en B&B Green Cottage, Bruuk 93 A, Groesbeek

6. Hans Versteeg - Beelden in Marmer, Graniet en Brons
In zijn werk zien we op verschillende wijze het thema communicatie, zoals in de 
ontmoeting tussen het vrouwelijke en het manlijke. Het vrouwelijke wordt tot 
uitdrukking gebracht in ronde, gebogen lijnen, het manlijke in rechte lijnen en 
vormen. Zo wordt het emotionele, intuïtieve verbeeld en eveneens het logisch, 
rationele in het rechtlijnige tot uitdrukking gebracht. Na 20 jaar Zuid-Frankrijk, 
wonen, werken en exposeren, is hij in Groesbeek neergestreken. Veel exposities 
in Nederland, Europa en de USA.
Tel. 06 46 65 81 50
Atelier. Kon.Wilhelminaweg 7, 6562 KX. Groesbeek 

7. Frederique Versteeg - Monotypes
Frédérique exposeert nu monotypes die op de etspers worden gemaakt met 
etsinkt. Monotype betekent dat dit werk éénmaal gemaakt en afgedrukt wordt. 
Vaak tekent ze dan nog met chinese inkt of met pastel op de afgedrukte monoty-
pe. Ze schildert vooral het licht van de zon in de natuur, in verschillende kleur - en 
toonnuances. Het licht is voor haar ook symbolisch voor de abstracte energie van 
onze ideeen wereld. Ze woonde, werkte en exposeerde de laatste twintig jaren in 
het zuiden van Frankrijk.
Tel. 06 46 65 81 50
Atelier Kon.Wilhelminaweg 7, 6562 KX. Groesbeek 

8. Ingrid Claessen – Schilderen
Ingrid schildert in series en al doende leert ze de expressieve mogelijkheden van 
de verf en zichzelf kennen. Zo ontstaat heel gevarieerd werk door de jaren heen. 
Haar schilderen gaat over natuurbeleving en materie, gevat in een expressief of 
poëtisch beeld. Momenteel experimenteert ze met bijenwas en parafine. 
www.ingridclaessen.nl — tel. 024 3971789 / 06 25345012
Atelier Ingrid Claessen, Hoge Horst 44,  6562LE Groesbeek

9. Wendy Bekers - Schilderijen
Creatief is Wendy al haar hele leven maar sinds 2015 is ze zich gaan verdiepen in 
het schilderen. Vooral portretten zie je steeds terugkomen in haar werk. Ze vindt 
het belangrijk om het karakter en de gevoelens in het portret te laten zien. Het 
spelen met de kleuren, vormen en het licht op het doek vindt ze steeds weer een 
uitdaging.  Naast portretten vindt ze het ook leuk om landschappen en bloemen 
te schilderen.
Wendybekers.exto.nl — tel. 06 13002731
Atelier: Eekhoornstraat 10, 6562LP, Groesbeek

10. Thijs Rutten – Foto’s en schilderijen
‘Diversiteit in alle mogelijke betekenissen’ vormt ook dit jaar weer het centrale 
thema in Rutten’s werk. Rutten, die in verschillende media werkt, exposeert dit 
keer een reeks foto’s en een installatie.  Als toeschouwer ervaar je een werkelijk-
heid die achter de werkelijkheid schuilgaat en die zich pas aan je openbaart, als je 
de tijd neemt en je ervoor openstelt. 
www.thijsrutten.nl 
Atelier: Ketelstraat 3, 6562LH, Groesbeek 

11. Jos van Oyen - schilderen
Jos schildert al een aantal jaren met veel plezier. Zijn favoriete onderwerpen zijn 
bomen, portretten en landschappen. Hij kan er zijn ei goed in kwijt. Dit is Jos’ 
eerste expositie. Het schilderij waarmee hij zijn passie presenteert is een topstuk 
uit zijn uitgebreide collectie. Hij hoopt dat hij datgene wat hij zelf mooi vindt, kan 
overbrengen op een iets groter publiek. Het zou fijn zijn als het u aanspreekt. 
Materialen: vooral acrylverf
tel. 06 15113808
Gastexposant bij: Atelier By Mariel, Cranenburgsestraat 41 6561AM Groesbeek

12. Doortje Hendriks
Het werk van Doortje laat haar zoektocht zien. Door gebruik te maken van oude 
technieken zoals SASHIKI [japans], PONJAGI [koriaans], (haken, breien, borduren) 
ontstaat met hergebruikte materialen eigenzinnig werk. Dit alles is met een knip-
oog naar het nieuwe samenleven, respect voor mens, dier en klimaat. Doortje 
zoek naar wat echt nodig is.
Tel. 06 31798768
Gastexposant bij: By Mariel, Cranenburgsestraat 41, 6561am Groesbeek

13. Carolien Linthorst – Schilderen
Carolien maakt voor haar werk, naast eigen foto’s, dankbaar gebruik van de gro-
te hoeveelheid beeldmateriaal dat op internet te vinden is. Uit deze visuele rijk-
dom kiest zij die elementen die haar inspireren. Zij ziet haar werk dan ook als een 
“tweede vertaling” van beelden die eerder haarzelf en anderen raakten; plaatjes 
van plaatjes, die via oog, hand en hart vertaald zijn tot iets nieuws, iets eigens.  
Het getoonde werk zijn tekeningen en schilderijen van dieren die iedereen uit de 
dagelijkse omgeving kan (her)kennen; huisdieren, inheemse vogels, etc.
Gastexposant bij By Mariel Cranenburgsestraat 41, 6561AM Groesbeek

14. Gonny Mackaay – Textiel
Gonny maakt fantasiewezens en creaties van textiel en restmaterialen. Hierbij 
wordt zij gefascineerd door menselijke drijfveren, symboliek en mythologie. Ook 
spelen herinneringen uit haar kindertijd een grote rol. Dit is vooral terug te zien 
in de serie “Carnivale”, een creatie ontstaan door het zo sterke verlangen om als 
kind met het circus mee te gaan. Haar uitdaging is om voorbij oude patronen te 
gaan. Zo ontstaan er objecten die haar raken en die hun eigen verhaal vertellen.
www.gonnymackaay.com — tel. 06 50411845
Gastexposant bij; By Mariel Cranenburgsestraat 41, 6561AM Groesbeek  

15. Marielle Poelen - Schilderen
Mariëlle schildert met kleuren. Of dat nou op doek, leer, porselein of glas is. Je 
wordt er altijd vrolijk van. Dat is ook haar bedoeling. Een beetje vrolijkheid en 
een glimlach. Er zijn diverse dingen te zien. Glaspanelen en vazen beschildert 
met glasverf. Leren tassen die een vrolijke print hebben gekregen, Wit porselein 
wat een kleur gekregen heeft, kleine houten schilderijtje en grotere schilderijen. 
Haar broer moppert altijd dat ze zich niet aan een stijl houdt. Tja...zegt ze dan, 
maar dat is de kleur toch?
www.bymariel.nl — tel. 06 41816240
Atelier By Mariel, Cranenburgsestraat 41, 6561AM, Groesbeek

16. Hester Dennissen – Kattenportretten in vilt
Vilten is een eeuwenoude techniek die nog steeds in gebruik is: van schapenwol 
wordt met behulp van water, zeep, warmte en wrijving een lap gemaakt die op 
velerlei manieren gebruikt kan worden. Tegenwoordig is het een populaire ac-
tiviteit om allerhande werkstukken te maken, van dekens tot hoedjes. Hester 
heeft zich gespecialiseerd in het maken van kattenportretten in vilt die zij toont 
tijdens de kunst- en kitschroute. 
Atelier: Kon. Julianastraat 1 Mook
www.fransknoopje.nl / www.becla.nl — tel. 06 38921739
Gastexposant bij; Wennekers Wooncentrum, Ambachtsweg 3, 6562 AZ, Groesbeek

17. Ge Langhout - schilderen
Opleiding kunstacademie Arnhem. Zijn werkstijl is lyrisch abstract. Gé werkt 
meestal in acryl. Hij exposeerde in Nederland, Zwitserland en New York. Zijn 
atelier is te vinden aan de Bosweg 28, te Nijmegen. Gé Langhout laat zijn werk 
met een gelimiteerde oplage uitvergroten tot bijna ieder gewenst formaat. Dit 
betekent dat u betaalbaar groot werk in huis kunt halen.
Gastexposant bij; Wennekers Wooncentrum, Ambachtsweg 3, 6562 AZ, Groesbeek

18. Helma Groenen – Fotografie
Helma is een geboren natuurliefhebber en fotografe. Ze is het liefst buiten en 
heeft aandacht voor details. Haar fascinatie voor de natuur en de grootsheid 
deelt ze graag. Haar foto’s zijn technisch en compositorisch goed en spreken 
aan door hun intensiteit. Helma gaat steeds intuïtiever te werk. Ze durft beter 
op haar gevoel te vertrouwen. Door uitvergroting van details ontstaan abstracte 
beelden. Dat soort beelden dagen de kijker uit om te interpreteren. Wat zie ik? 
Welk wonder voltrekt zich hier? Ze opent met haar foto’s de ogen voor de natuur 
en dat is precies wat ze wil.
Gastexposant bij; Wennekers Wooncentrum, Ambachtsweg 3, 6562 AZ, Groesbeek

19. Tonnie Peters - Glas in lood/Glaskunst/Getekende 
portretten
Tonnie maakt ambachtelijk glas in lood. Dit wordt in alle soorten en maten ver-
vaardigd (in overleg). Glas in lood kan ook in thermopane gezet worden. Tevens 
houdt hij zich bezig met de techniek glas fusing (smelten van glas), en het oude 
brandschilderen. Hij vervaardigt de meest mooie glaskunst. Nieuw bij Tonnie is 
het zandstralen van glas, in combinatie met de eerdere glaskunst geeft dit een 
extra dimensie aan de glas objecten.Hij maakt levensechte portretten van mens 
en dier. Pastel-, potlood- of kleurpotlood tekeningen. 
www.tonniepeters.com — tel. 06 13138763
Atelier: Tonnie Peters,Frieselaan 12 ,6562 BE, Groesbeek
 

20. Popke Brekhoff - Schilderen
Popke (1947) heeft gedurende vele jaren in zijn leven geschilderd, getekend en 
gewerkt met andere technieken. Verder schrijft hij en maakt gedichten. Vorig 
jaar heeft hij spontaan zijn schilderen weer opgepakt. Het werk dat hij nu vooral 
exposeert is intuïtief ontstaan vanuit innerlijke beelden. Hij geeft ruimte aan wat 
in hem opkomt en gebruikt daarbij krachtige kleuren. Het werk is spannend en 
levendig en laat veel over aan de verbeelding van de toeschouwer.
popkewilma@gmail.com — tel. 024 679 14 62
atelier: Muldershof 80, 6562 BH Groesbeek

21. Wilma Verzijl – Beeldende vormen
Wilma (1960) maakt beelden voor zowel binnen als buiten. Regelmatig probeert 
ze andere materialen uit. Na veel jaren vooral keramisch werk gemaakt te heb-
ben, is ze nu alweer enige tijd aan het vormgeven met kunsthars. Ze houdt ervan 
te werken met heldere kleuren. Haar werk is speels, direct en fantasievol. Ze 
werkt ook in opdracht.  Naast de beelden van kunsthars exposeert ze ook haar 
keramisch werk. 
www.wilmaverzijl.nl — tel. 06 25 34 10 68
Atelier: Muldershof 80, 6562 BH Groesbeek.

22. Marion de Bruijn - Beelden en Schilderijen.
“JON” atelier voor de kunst kenmerkt zich door VERBINDING & VERBEELDING. 
Marion maakt beelden van klei, papydur en steen. Haar beelden nodigen uit om 
aan te komen, aangeraakt te worden. Haar schilderijen zijn een combinatie van 
acrylverf en mixed media en zeer kleurrijk. Geïnspireerd door dans, muziek, na-
tuur en ontmoetingen ontstaan haar beelden en schilderijen. Met veel passie en 
oog voor puurheid en schoonheid maakt zij kunstobjecten voor particulieren en 
bedrijven, daarnaast maakt Marion persoonlijke herinneringsobjecten.  
www.jonateliervoordekunst.nl — tel. 06 44656010
Atelier: “JON” atelier voor de kunst, Mooksebaan 15, 6562 ZR Groesbeek.

23. Rens Muskens - Tekenen
Rens(28) beginnend kunstenaar voornamelijk bezig met pastel inkt en houts-
kool. Hij haalt zijn inspiratie uit vrouwelijke gezichten en vormen. Dit zie je terug 
in zijn werk. Zijn atelier bevindt zich in Nijmegen maar voor deze gelegenheid 
keert Rens terug naar zijn roots ”Groesbeek’. Tijdens de route zal een selectie 
van Rens zijn werk te zien zijn. 
Atelier: Gerard Noodtstraat 38 Nijmegen
Rens_muskens@hotmail.com www.instagram.com/rens_muskens.art - tel. 06 23886337 
Gastexposant bij; Pannenstraat 18 , 6562AE, Groesbeek                                                                                                 

24. Filothei Kougioumoutzi – diverse media
Filothei is een Griekse kunstenares die sinds14 jaar in Nederland woont. Zichzelf 
uitdrukken door middel van kunst is voor haar altijd al haar levensdoel geweest. 
Via een lange reis van persoonlijke ontberingen, heeft zij door kunst te maken, 
zichzelf herontdekt. Dit komt tot uiting via een eigen, unieke manier: spontaan, 
onvoorwaardelijk en experimenteel. Omdat ze zichzelf niet tot één medium 
beperkt, komt haar kunst tot uiting via verschillende aspecten en stijlen. Het 
weerspiegelt haar emotionele toestand op het moment van creatie. Tijdens de 
kunstroute zie je ’n selectie.
www.filotheisart.com
Gastexposant bij: Alumiz, Dorpsstraat 41, 6561 CA, Groesbeek

25. Hans van Megen
Hans schildert realistische olieverfschilderijen met toepassing van de gelaagde 
schildertechnieken uit de 17eeeuw zoals o.a. Rembrandt en Vermeer die ge-
bruikten. De ambachtelijke schildertechnieken spreken hem aan. Hans heeft een 
aantal jaren lessen gevolgd bij Academie Renshof in Nijmegen. Hij schildert o.a. 
portretten, stillevens en landschappen. Meestal op paneel/masoniet.
Tel. 06 30611081
Gastexposant bij: Kerk van de protestante gemeente, Kerkstraat 18, 6561CC, Groesbeek

26. Ronart - Schilderijen
Ron schildert sinds 2011 en is geïnspireerd geraakt door werken van de Twentse 
kunstschilder Ton Schulten. In het begin schilderde Ron nog na ,maar tegen-
woordig geeft hij  zijn eigen draai aan de karakteristieke landschappen of stads-
delen uit zijn eigen leefomgeving. Ron schildert abstracte landschapschilderijen 
met karakteristiek kleurgebruik met telkens terugkerende brede, verticale ba-
nen, waaruit het schilderij wordt opgebouwd. Ook schildert Ron Dikke Dames en 
geeft er gezien zijn achtergrond als DJ een muzikaal tintje aan. Ron is autodidact 
en probeert zichzelf bij elk nieuw schilderij te ontwikkelen. 
www.ronart.biz 
Gastexposant bij: kerk van de protestante gemeente, Kerkstraat 18, 6561CC, Groesbeek

27. Anke de Coole-Feenstra - Keramiek 
Door de tijd heen benoemt Anke thema’s voor haar werk, zoals de ‘stupa’. 
Stupa’s zijn in de Boeddhistische traditie reliekhouders maar zij geeft er haar 
eigen interpretatie aan en koestert het geheimvolle aan de vorm. Ander thema 
is het ‘heilige huisje’: iedereen kent ze en ze moeten soms worden opgeruimd. 
Er zijn er ook die de benaming ‘heilig’ met ere dragen. Anke werkt graag met klei. 
Als de vorm gevonden is worden de objecten hoog gestookt. De nieuwe vormen 
tonen meteen hun vergankelijkheid, het nieuwe heeft altijd het oude in zich.
Atelier: Binnenveld 14, 6562ZX Groesbeek, tel. 024 3975367

28. Bosatelier – diverse disciplines
Outsider-art, expressionisme, intuïtieve kunst. ‘Ieder mens streeft naar een be-
tekenisvol leven’. Kom sfeer proeven en neem een kijkje in de keuken van het 
Bosatelier! Een creatief atelier midden in het Groesbeekse bos. Het Bosatelier 
is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, een plek voor psychisch 
herstel, persoonlijke groei en re-integratie. Sommige processen zijn niet in taal 
te vangen, hier spreekt de taal van het beeld. Alle deelnemers tekenen of schil-
deren vanuit hun persoonlijke intenties, dit zorgt voor unieke en diverse kunst-
werken. 
www.bosatelier.nl — tel. 024 6639731
Atleier;  Bosatelier, Dominee J.A. Visscherlaan 4, 6561 KA, Groesbeek

29. Helen Roozeman - schilderen
Heeft geëxposeerd met aquarellen en schilderijen in olie en acryl en in dorpshuis 
Kerstendal werk getoond van haar leerlingen, die zij onderwees in patchwork en 
quilten. De rage van voorgedrukte mandala’s om te kleuren heeft haar geïnspi-
reerd om zelf mandala’s te ontwerpen. Met glasverf kleurt ze een met lood om-
rande glasplaat met ketting, Het is een suncatcher die voor een raam gehangen 
tot leven komt. Ze maakt ook rechthoekige glasplaten met loden rand. Vogels en 
vlinders zijn haar inspiratiebron.
Hermelijnstraat 30 6573XZ Beek Berg en Dal
Gastexposant bij  Bosatelier, Dominee J.A. Visscherlaan 4, 6561 KA, Groesbeek

30. Mimi Seegers – Schipperheijn  - Schilderen op verschil-
lende materialen 
Mimi is creatief in hart en nieren en schildert op verschillende manieren en ma-
terialen o.a. op servies. Ze vind het erg leuk om deel te nemen aan de Kunst 
en Kitch route 2019 in Groesbeek om daar een klein gedeelte van haar werk te 
kunnen laten zien. Haar eigen atelier bevind zich in Millingen a/d Rijn waar ze ook 
workshops en andere activiteiten organiseerd. 
www.ateliermimi.nl — tel. 06 26370559 
Heerbaan 174 a, 6566 EV Millingen a/d Rijn 
Gastexposant bij;  Bosatelier, Dominee J.A. Visscherlaan 4, 6561 KA, Groesbeek


