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Kunstpareltjes  
in Beringen
Beste kunstliefhebber 

Acht jaar geleden organiseerden we de eerste Kunstroute in stad Beringen. Met de vele 
kunstenaars die Beringen telt, organiseren we nu op 14 en 15 mei voor de vierde keer de 
Kunstroute. Een uniek initiatief binnen onze regio. En het belooft opnieuw een rijkgevulde 
editie te worden, hopelijk overgoten door een stralend lentezonnetje. 
In hun vertrouwde omgeving tonen lokale beeldende kunstenaars hun werk voor het brede 
publiek. Zij openen hun deuren, net als enkele handels- en horecazaken waar artiesten uit de 
regio hun werken tentoonstellen. Tijdens de kunstroute kan je diverse disciplines ontdekken 
en bewonderen, en op verschillende plaatsen ook genieten van een hapje of drankje. 

Verder openen we de deuren van Galerie Lutgart en OC De Buiting voor groepstentoonstel-
lingen en kan je in de galerij van het Casino terecht voor een overzichtstentoonstelling met 
werken van alle deelnemende kunstenaars. Het ideale vertrekpunt voor jouw persoonlijke 
Kunstroute!

Maar liefst 136 kunstenaars verspreid over 47 locaties in Beringen dompelen je onder in hun 
unieke kunstwereld. Nog meer kunstenaars en locaties dus dan in 2020, en hiermee ook 
een extra uitdaging voor kunstliefhebbers die met de fiets de Kunstroute willen ontdekken. 
Daarmee tonen we dat kunst leeft in Beringen en een belangrijke uitlaatklep is én blijft voor 
onze inwoners. 

In deze brochure vind je een overzichtskaart zodat je zelf jouw Kunstroute kan samenstellen. 
Jij beslist hoe jouw parcours doorheen het gevarieerde programma eruitziet. 
Maak er een gezellige artistieke ontdekkingstocht van doorheen de verschillende  
deelkernen in onze stad en geniet van de vele kunstpareltjes die Beringen rijk is!

An Moons
schepen van cultuur
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Proef wat de kunstenaars te bieden hebben  
en bepaal zo wie je wil bezoeken tijdens  
de kunstroute.

Veel plezier!
Marijke Henkens, stafmedewerker

Tentoonstelling Kunstroute
Casino beringen
8 – 29 mei 2022

Van de meeste kunstenaars is er één werk 
te zien op de overzichtsexpo in Casino. 
Deze tentoonstelling is alle dagen open van 
14.00 tot 17.00 uur van 8 tot en met 29 mei, 
behalve op vrijdag en zaterdag en op 26 
mei. Uitzonderlijk is de tentoonstelling op 14 
en 15 mei open van 10.00 tot 18.00 uur.

Leuke extra’s

Net als bij de voorgaande edities loten we 
ook nu weer etentjes uit. Vul de wedstrijd-
kaart volledig in en bezorg deze vóór 1 juni 
terug aan CC Beringen. 
Catalogi en wedstrijdkaarten zijn bij elke 
kunstenaar verkrijgbaar op 14 en 15 mei en 
in Casino vanaf 8 mei.

Op sommige plaatsen word je hartelijk 
ontvangen met een hapje, een drankje, een 
demonstratie, muziek. Meestal is dat gratis, 
soms wordt een kleine bijdrage gevraagd.

(De kunstroute wordt aangepast aan de geldende coronamaatregelen.)
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Laila  
Abdelmalek
grafiek

Laila Abdelmalek hanteert verschillende 
technieken door elkaar. Met verf, inkt, teken-
materiaal en etsen maakt ze kunstwerken: 
zielenroerselen, een ritmisch bewegen van 
de geest op maat van gevoelens en gemoeds-
toestand.

laila4live@telenet.be

Galerie Lutgart - Lokaal F14
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Monique Pluym.  —

1

Olga  
Bernaerts
textielontwerp

Olga Bernaerts ontwerpt en maakt kleding 
en handtassen op maat en persoonlijkheid 
evenals theaterkostuums. In haar beeldend 
werk laat ze zich inspireren door de  
Aboriginals.

info@fuko.be
www.fuko.be

Fuko-fashion
Onze-Lieve-Vrouwstraat 5/1
Beringen

3
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Canary  
Pete
beeldhouwen

Canary Pete is niet alleen gekend voor zijn 
cartoons, maar ook voor zijn eigenwijze en 
intrigerende beelden, zowel in natuursteen 
als keramiek.

info@eleven11.be 
www.eleven11.be

eleven11 artgallery
Koerselsesteenweg 110
Beringen

—  Groepsexpo eleven11 artgallery.  —
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Camelia  
Davidescu
collages, tekenen  
schilderen: aquarel, gemengde technieken

Camelia Davidescu presenteert een serie 
werken – soms met tristesse ou humour – 
rond het thema ‘kind, vrouw, man en dier in 
het leven en hun verbinding met de natuur’.

camelia.davidescu@belgacom.net

Galerie Lutgart - Lokaal F17
Stadswal 14
Beringen

  Demonstratie aquarel, collages, tekenen 
op zaterdag 14 mei van 13 tot 16 uur.1
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Mariejo  
Drees
beeldhouwen, vormgeven

Mariejo’s werk is abstract en gebaseerd op 
het menselijk lichaam en vormen uit de 
natuur. Haar beelden geven maatschappelij-
ke kwetsbaarheid weer. Verstilde weergave 
van gestileerde figuren. Zowel het menselijk 
lichaam, dieren en vormen uit de natuur 
komen aan bod.

mariejosee.drees@gmail.com

Het Blauw Huis
Inloophuis voor senioren  
en mantelzorgers
Stadswal 14
Beringen

1

Doré  
Grandjean
schilderen: olieverf op doek

Volgens Doré Grandjean is zijn kunst het 
verhaal van een eeuwige zoektocht naar 
zichzelf in een voortdurend veranderende 
wereld.

dore.grandjean@telenet.be
www.doreart.be

FIT 20
Koolmijnlaan 13
Beringen

  Katrien De Keyser, dichteres uit Beringen 
stelt haar dichtbundel ‘Verweven Woorden’ 
voor en is aanwezig.

5
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Marie-Ange  
Jorissen
textielontwerp

In haar atelier Fleurige Foliekes op de 
Lutgartsite ontwerpt en maakt Marie-Ange 
Jorissen unieke en kleurrijke baby- en kin-
derkleding en accessoires.

fleurigefoliekes.com

Lutgartsite
Fleurige Foliekes
Stadswal 14
Beringen

1

Carine  
Laeveren
beeldhouwen

Van jongs af aan voelde Carine Laeveren een 
drang tot creëren. De laatste jaren ontwik-
kelde ze een enorme voorliefde voor portret-
kunst. Haar interesse voor de psyche van de 
mens is een grote bron van inspiratie. Bizar, 
duister en luguber zijn dikwijls elementen 
die in haar oeuvre voorkomen.  

cala@outlook.be

Galerie Lutgart - Lokaal F03
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Guido Massoels,  
Saskia Van Elst, Luc Verheyen.  —

1
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Luk  
Luts
beeldhouwen

De beelden zitten al eeuwig in de steen. En-
kel wat er teveel aan is, moet je wegkappen 
volgens Luk Luts.

luk.luts@telenet.be
www.lukluts.be

eleven11 artgallery
Koerselsesteenweg 110
Beringen

—  Groepsexpo eleven11 artgallery.  —
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Marleen  
Maris
keramiek

Marleen Maris haalt haar inspiratie uit alles. 
Ze speelt graag met materialen, vormen, 
texturen en is geboeid door kleuren en 
vormen. Als ze in haar atelier zit, duwt ze de 
klei door haar vingers, dan wordt daar als 
vanzelf iets uit geboren.

info@eleven11.be
www.eleven11.be

eleven11 artgallery
Koerselsesteenweg 110
Beringen

—  Groepsexpo eleven11 artgallery.  —

9
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Guido  
Massoels
schilderen: acryl

De werken die Guido Massoels maakt zijn 
abstract ofwel modern figuratief. Hij laat 
zich vooral leiden door vormen. Deze zijn 
bepalend voor de kleuren. Laag na laag 
ontstaat het schilderij door een hoeveelheid 
aan transparante kleurlagen. Het is boeiend 
om te zien hoe verschillende kleuren elkaar 
aantrekken of afstoten en hoe ze zich men-
gen op het doek.

guido.massoels@telenet.be
https://mgio.be

Galerie Lutgart - Lokaal F03
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Carine Laeveren, 
Saskia Van Elst, Luc Verheyen.  —

1

Jacqueline  
Nouwen
glas

Experimenteren met glas is voor Jacqueline 
Nouwen een uitdaging. Het creatief proces 
uitdiepen en dit combineren met mixed 
media-installaties maakt haar werk uniek.
Ook dochter Liesbet Olaerts is van de glas-
microbe gebeten en geeft ter plaatse een 
demonstratie.

jacqueline.nouwen@proximus.be

Galerie Lutgart - Lokaal F07
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Liesbet Olaerts.  —

  Demonstratie glasbranden.1
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Helena  
Olewicz
schilderen

Kunst is de grote passie van Helena Olewicz. 
Niet alleen als bezielster van eleven11 
artgallery, maar ook met het maken van 
abstracte schilderijen in haar herkenbare, 
eigenzinnige stijl.

www.eleven11.be
info@eleven11.be

eleven11 artgallery
Koerselsesteenweg 110
Beringen

—  Groepsexpo eleven11 artgallery.  —
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Monique  
Pluym
porselein

De sculpturen van Monique Pluym zijn bio-
morfe vereenvoudigde organische vormen 
geïnspireerd door de natuur, geen realis-
tische weergaven. Ze gebruikt recyclage-
materiaal om mallen mee te maken. Elke 
mal kan slechts eenmalig gebruikt worden, 
vandaar het unieke karakter van elk werk.

georges.marien.pluym@telenet.be 

Galerie Lutgart - Lokaal F14
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Laila Abdelmalek.  —

1
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Gwen  
Rotsaert
3D storytelling

In het atelier worden bijzondere verhalen 
op een andere manier in beeld gebracht. Zo-
wel eigen verhalen als persoonlijke verhalen
op maat. Beton is de basis voor deze verha-
len, het fundament. Door dit alledaagse ma-
teriaal uit zijn context te trekken ontstaan
er sobere, vertellende taferelen; 3D canvas-
stories. Elk detail is van enorm groot belang. 
Ze versterken een verhaal en hebben de
kracht om de meest eerlijke emotie naar 
boven te brengen.

info@gwenrotsaert.be
www.gwenrotsaert.be

Lutgartsite - Lokaal F05
Stadswal 14
Beringen

  Demonstratie.1

Koen  
Schroyen
schilderen: olieverf, pastel, tekenstift

Van kindsbeen af is tekenen en schilderen 
de hobby van Koen Schroyen. Hij schildert 
het liefst met olieverf en werkt graag met 
houtskool, pastel en fijne tekenstiften. 
Zijn voorkeur gaat uit naar landschappen, 
stadszichten en figuren, meestal in sepia, 
roodbruin en donkerbruin.

koen.schroyen@telenet.be 

Stadswal 13/1
Beringen2
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Frits Haanen 
Marjan Terryn
beeldhouwen, tekenen

haanen.frits@skynet.be

Vestingstraat 31
Beringen7

Kunstkring  
Uiter@art
beeldende kunst

Kunstkring Uiter@art geeft volwassenen met 
een al dan niet fysieke beperking de kans 
om hun kunsttalenten te ontplooien, en dit 
te presenteren aan een breed publiek. In het 
grote atelier worden de werken van Hacer, 
Sukran, Musti, Tony, Ilf, Bruno, Ann en 
Kevin tentoongesteld.

ver.botermijn@kla.stijn.be 

Crea atelier De Botermijn
Hoogstraat 10
Beringen

—  Groepsexpo Uiter@art.  —

4
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Els  
van der Leede
keramiek

Els werkt met verschillende soorten porse-
lein, steengoedklei en acrylhars. Zij creëert 
decoratieve objecten en voedselveilig 
geglazuurd gebruiksgoed in eigen mallen. 
Zij houdt het graag strak maar de sporen van 
het maakproces mogen zichtbaar blijven 
zodat elk stuk uniek blijft.

elsvanderleede@hotmail.com
www.elsvanderleede.be

Studio Els Keramiek
Pieter Bruegelstraat 50
Beringen

8

Saskia  
Van Elst
beeldhouwen

Haar passie voor paarden en dieren geven 
haar de zin om natuurgetrouwe beelden te 
maken. Ook het mysterie van het menselijk 
lichaam is een motivatie die Saskia Van Elst 
aanzet tot het boetseren van menselijke 
figuren. Haar beelden zijn uitgewerkt in 
acrylaathars met patinelaag, maar soms 
experimenteert ze met andere materialen 
zoals brons, gips, oud ijzer en glas.

wezelshoeve@hotmail.com

Galerie Lutgart - Lokaal F03
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Carine Laeveren, 
Guido Massoels, Luc Verheyen.  —

1

34 35



Peter  
Verbruggen
schilderen: acryl
tekenen: potlood op doek

Handtekeningen.

cheese.mib@gmail.com

Salviastraat 18
Beringen

—  Samen met Ingrid Wyckmans.  —

6

Luc  
Verheyen
beeldhouwen

luc.verheyen21@telenet.be

Galerie Lutgart - Lokaal F03
Stadswal 14
Beringen

—  Samen met Carine Laeveren,  
Guido Massoels, Saskia Van Elst.  —

1
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Ingrid  
Wyckmans 
schilderen: olieverf op doek

Abstract lijnenspel in kleur.

slisse.wyck@live.be

Salviastraat 18
Beringen

—  Samen met Peter Verbruggen.  —

6
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Jo  
Agten
juwelen

Jo Agten volgde een opleiding beeldhouw-
kunst en juweelkunst aan de academies van 
Heusden-Zolder en Sint-Truiden. Tijdens 
deze tweedaagse presenteert ze vooral he-
dendaagse juwelen en enkele objecten.

agtenjo@hotmail.com

Melkhuisje
Alfred Habetslaan 40
Beverlo

10

Hilda  
Corstens
schilderen: olieverf op doek

Sinds haar dertiende is Hilda Corstens 
gepassioneerd door schilderen. Ondertus-
sen is ze vijfentachtig jaar en geniet ze nog 
steeds van deze passie. Haar stijl varieert 
van abstract naar eerder figuratief. Ze houdt 
ervan om zich te uiten op doek.

Regina Mundi
Laan op Vurten 55
Beverlo

—  Groepsexpo Be-Women.  —

11
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Netka  
Croonenborghs
schilderen

De schilderkunst van Netka Croonenborghs 
is even divers als het leven zelf: zwart-wit 
en alle kleuren daar tussenin. Compositie, 
kleur, gevoel en combinaties: ze past alles 
gevoelsmatig toe.

koffiepauze@telenet.be
www.AtelierNetka.com

Zuidstraat 121
Beverlo12

Hannelore  
De Keyser
zijdeschilderen, keramiek

Na jaren intens bezig te zijn met zijde-
schilderen heeft Hannelore De Keyser een 
tweede passie ontdekt: keramiek. Klei en 
het briljante kleurenpalet van de glazuren 
maakt Hannelore’ s kleurrijke dromen waar 
in 3D.

hannelore10@outlook.com

Wijerdijk 38
Beverlo13
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Marc  
Gielen
schilderen: olieverf op doek

Marc Gielen toont zijn reeks ‘Skyfall’, een 
serie die vraagt om ruimte, niet als arma-
gedon of apocalyps, hier geen eschatologie, 
maar eenvoudigweg als plaats. Ruimte als 
plaats van melancholie en verlangen. Een 
vergezicht, het oneindige, de cosmos, de 
diepte waarin de mens als een onzichtbare 
toeschouwer deel van wordt.

marcgielen@hotmail.com
www.marc-gielen.be

Regina Mundi
Laan op Vurten 55
Beverlo

11

Marya  
Khan
tekenen

Marya Khan tekent met grafietpotlood op 
canvas. Haar geschreven quotes en gedich-
ten zijn extracten van de beleving van de 
mens bij verschillende aspecten van het 
leven. De tekeningen bij deze quotes en 
gedichten beelden deze beleving uit.

maykhanm@gmail.com 

Regina Mundi - Sporthal 
Laan op Vurten 55
Beverlo

—  Groepsexpo Be-Women.  —

11
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Eralda  
Mita
tekenen

Eralda Mita is veertien. Al van jongs af aan 
is tekenen haar hobby: vroeger huizen en 
bloemen, maar daarna begon ze met het 
natekenen van foto’s. Tekenen moet een 
uitdaging blijven.

eralda.mita@gmail.com

Regina Mundi - Sporthal
Laan op Vurten 55
Beverlo

—  Groepsexpo Be-Women.  —

11

Sahar  
Paywandzada
tekenen

Sahar Paywandzada is afkomstig uit Afgha-
nistan en woont nu in Beverlo. Tekenen is 
haar passie en uitlaatklep van kleins af aan.
Haar tekeningen gaan over hoe ze zich voelt 
en wat er zich rondom haar afspeelt. Vaak 
schrijft ze er daarom ook een gedicht bij.

saharpaywandzada@gmail.com

Regina Mundi - Sporthal 
Laan op Vurten 55
Beverlo

—  Groepsexpo Be-Women.  —

11
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Jionni  
Schoonis
schilderen: mixed media, acryl

Schilderijen met reliëf, gemaakt in afmetin-
gen en kleuren naar wens voor het interieur.

schoonis.johnny@skynet.be
www.jionnischoonis.be

Atlr-architecten
Schansvijverstraat 13
Beverlo

  Permanente tentoonstelling in ArtAtelier, 
altijd open op afspraak.14

Joske  
Vranken
grafiek: zeefdruk

Na haar opleiding grafiek in de academie 
in Mol raakte Joske Vranken geboeid door 
zeefdruk. Doorheen de jaren ontdekte ze 
vele mogelijkheden. In haar werk gebruikt 
ze een transparante techniek die verras-
sende effecten geeft, zowel op papier als op 
canvas.

joske.vranken@hotmail.com 

Regina Mundi - Sporthal 
Laan op Vurten 55
Beverlo

11
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Giorgio  
Angelini
schilderen: olieverf

Giorgio Angelini is een eigenzinnige 
hedendaagse kunstenaar met een passie 
voor scherpe contrasten vol dramatiek en 
levenslust. Zijn oeuvres zijn gemakkelijk op 
te sporen door hun diepe betekenis, geken-
merkt door zijn persoonlijke lijdensweg.
Zijn innerlijke beleving speelt een grote rol. 
Deze tentoonstelling is een hommage aan 
zijn ‘migratieroute’ die vorm krijgt tijdens de 
‘kunstroute’.

giorgio.angelini51@gmail.com

Buurthuis Steenveld
Nachtegaalstraat 83
Koersel

15

Linda  
Blokken
schilderen

Linda Blokken is een passioneel kunst-
schilder met een geheel eigen figuratieve 
stijl, van krachtige zwart-wit portretten tot 
levendige en kleurrijke werken met een 
surrealistische inslag.

linda.blokken@gmail.com
www.lindablokken.com

Zavelstraat 2
Koersel26
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Els en Maria 
Daemen
tekenen op papier en porselein,  
schilderen, keramiek, kalligrafie

Mensen boeien en raken Els. Zij vormen dan 
ook meestal het onderwerp van haar werk. 
Maar het gaat verder, zo groeide haar hobby 
uit tot vrijwilligerswerk. Maria heeft zich 
gespecialiseerd in kalligrafie.

els_daemen1@telenet.be

Lokalen Sint-Vincentiusvereniging 
Pastorijstraat 24
Koersel

19

Hilde  
De Clerck
schilderen, keramiek, porselein

De schilderijen van Hilde De Clerck  
zijn vooral abstract, waarin kleur het  
verhaal doet.  
In haar driedimensionale werken neemt  
de vorm het belang van kleur over, en is  
er een licht figuratieve toets.

hilde.de.clerck@skynet.be

Heerbaan 136
Koersel

—  Samen met Luc Hamblok, Hilde 
Put, Marc Vanhees.  —

25
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Conny  
Degens
schilderen: olieverf op doek

De werken van Conny Degens zijn zeer uit-
eenlopend. Ze maakt zowel grote als kleine 
werken, van abstract tot concreet, dan weer 
zeer verfijnd tot grof.

conny.degens@telenet.be
http://connys-place.webs.com

Zandstraat 56
Koersel16   Demonstratie.

Carmen  
Demuynck
schilderen: acryl en olieverf

De natuur in al zijn facetten en oude  
verweerde gebouwen zijn de lievelings-
onderwerpen van Carmen Demuynck. 
Intuïtief op het doek gezet, het liefst  
abstract.

carmendemyunck@hotmail.com

Mijngebouwen - Betaalzaal 
Koolmijnlaan 203
Koersel

—  Samen met Freddy Kaerts, Mireille 
Plees, Jos Van den Eynde.  —

31
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Frieda  
Geybels
keramiek

Een cocon in keramiek ziet Frieda Geybels 
als een symbool voor het begin van nieuw 
leven, als een start van een eerbetoon aan 
de kompels van weleer. Cocons en ander 
keramisch werk zullen te zien zijn op het 
grasperk rond de kiosk.

geybelsfrieda@yahoo.com

Kioskplein
Koersel

—  Samen met Jean Stuyck.  —

29

Luc  
Gielis
schilderen: olieverf op doek
gebakken klei, brons

Het liefst werkt Luc Gielis abstract om zijn 
gedachten de vrije loop te laten. De kunstwer-
ken stimuleren hem om de tijdspanne van 
geconcentreerde focus af te wisselen met een 
beschouwend afstand nemen. Het principe 
van de gelijktijdige veelheid van invalshoeken, 
dat in feite hetzelfde is als het vernietigen 
van één vaste kijk op de dingen, wordt als een 
grote bevrijding aangevoeld. Zijn kunstwerken 
koppelen de visuele verbeeldingskracht los van 
verstand, logica en morele waarden, waardoor 
het onderbewustzijn ongelimiteerde vrijheid 
krijgt om nieuwe associaties en interpretaties 
te maken.

lucgielis@gmail.com

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Christel Luts, Malou  
Stevens, Eddy Van den Bossche, Tom 
Van den Bossche, Rasa Zukauskaite.  —

21
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Josée  
Haesevoets
schilderen: acryl op doek

José Haesevoets laat zich inspireren door de 
natuur, reizen of gebeurtenissen. Meestal 
vertrekt ze van foto’s, al dan niet zelf ge-
maakt en probeert deze te abstraheren door 
middel van vlakken en kleuren.

josee.haesevoets@hotmail.com

Mia Mensa - Machinekamer
Be-Mine 19
Koersel

—  Samen met Liliane Hermans, 
Monique Timmermans en Marleen 
Verheyen.  —

30

Luc  
Hamblok
mixed-media assemblages

Al gedurende heel zijn leven is Luc Hamblok 
gefascineerd door het observeren en veelal 
surrealistisch weergeven van ongeveer alles 
wat zich bevindt tussen insecten en kathe-
dralen. Recuperatiematerialen, schedels en 
botten, gecombineerd met keramiek krijgen 
een tweede leven in een magisch-realisti-
sche sfeer met soms affiniteit voor gotiek.

luc.hamblok@telenet.be
www.luchamblok.be 

Heerbaan 136
Koersel

—  Samen met Hilde De Clerck, Hilde 
Put, Marc Vanhees.  —

25
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Lilianne  
Hermans
schilderen: olieverf en acryl

Zelf gefotografeerde landschappen  
abstraheert Lilianne Hermans in haar  
schilderijen tot een nieuw beeld.

hermans.lilianne@gmail.com

Mia Mensa - Machinekamer
Be-Mine 19
Koersel

—  Samen met Josée Haesevoets, 
Monique Timmermans en Marleen 
Verheyen,  —

30

Freddy  
Kaerts
tekenen, keramiek

Freddy Kaerts maakt hyperrealistische  
potloodtekeningen en portretten in klei.

freddy.kaerts@telenet.be

Mijngebouwen - Betaalzaal 
Koolmijnlaan 203 
Koersel

—  Samen met Carmen Demuynck, 
Mireille Plees, Jos Van den Eynde.  —

31
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Ruska Krinkels 
Mathea  
van Alphen
keramiek, beeldhouwen, mozaïek

Moeder en dochter zijn beiden creatief en 
vormend bezig. Mathea werkt met klei en 
glazuur, Ruska werkt met mozaïek. Ieder 
heeft zijn eigen stijl maar toch komen ze 
vaak samen in één werk.

sleknirk@hotmail.com

Linkestraat 70
Koersel20   Bezoek de vijver van een bijzondere tuin.

  Demonstratie op zaterdag 14 mei.

Kenzie  
Laenen 
schilderen: olieverf, mixed media

Kenzie Laenen is gepassioneerd door kunst 
en houdt ervan om nieuwe dingen te creë-
ren en haar creatieve zelf de vrije loop te la-
ten gaan. Ze studeert Grafisch Ontwerp aan 
PXL Mad in Hasselt maar ging al van jongs 
af aan naar de plaatselijke tekenacademie.

kenzielaenen@gmail.com
instagram:@kenziespawtraits

Jeugdhuis Club 9
Jeugdpad 9 
Koersel

—  Samen met Jade Lavreys, Jessie 
Mercier, Alyssia Reale, Wannes Vrijs.  —

17   Club 9 is één van de locaties van Roxy  
Music Fest (Muziekfilmfestival van The Roxy 
Theatre en Macca) en vertoont film, afterparty 
en een tentoonstelling van Rave Flyers en  
posters (uit de collectie van Kristof Claassen).
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Jade  
Lavreys
fotografie

Jade Lavreys toont liefdevolle beelden op 
een speelse en spontane manier.

mien.photography@gmail.com
facebook.com/foto.mien
instagram.com/foto.mien

Jeugdhuis Club 9
Jeugdpad 9
Koersel

—  Samen met Kenzie Laenen, Jessie 
Mercier, Alyssia Reale, Wannes Vrijs.  —

17

Christel  
Luts 
schilderen

De schilderijen van Christel zijn lyrisch 
abstract. Ze zijn expressief, spontaan en 
intuïtief geschilderd in een hevig coloriet.

christel.luts@outlook.be

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Luc Gielis, Malou  
Stevens, Eddy Van den Bossche, Tom 
Van den Bossche, Rasa Zukauskaite.  —

21
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Peter en  
Victorine Maes
vormgeven

Broer en zus bundelen hun krachten. Zus 
met takken en hout, broer met veel, maar 
vooral met zink.

peter_maes1@telenet.be

Langeneikenstraat 12
Koersel18   Pakketje om ter plaatse een hartje  

te maken.

Els  
Mandervelt 
pottendraaien

Els Mandervelt stelt samen met haar 
cursisten tentoon. Kom ontdekken welke 
vorderingen de cursisten hebben gemaakt 
de voorbije jaren.

els.mandervelt1@telenet.be

Hemelstraat 17
Koersel23   Demonstratie pottendraaien door de 

cursisten en de lesgeefster.
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Colette  
Martens
schilderen: acryl, gemengde technieken 
installaties

Exploratie van het medium als expressie-
middel en sterke verbondenheid met de 
krachtige altijd veranderende natuur zijn 
voorname inspiratiebronnen. Door haar 
achtergrond als danser en choreograaf zijn 
gevoel, ritme en beweging belangrijke com-
ponenten in het werk van Colette Martens.

colettevan51@gmail.com

Toeristisch Onthaal Beringen
Koolmijnlaan 203
Koersel

32

Jessie  
Mercier 
schilderen: acryl op doek

Al van jongs af aan had Jessie het moeilijk 
om gevoelens te uiten. Enkele jaren geleden 
kreeg ze de diagnose borderline persoon-
lijkheidsstoornis. Om beter om te gaan met 
haar gevoelens vond Jessie haar uitlaatklep 
in schilderen. Het helpt haar om haar 
emoties te reguleren en om zichzelf beter te 
begrijpen.

jessie.mercier@hotmail.com

Jeugdhuis Club 9
Jeugdpad 9
Koersel

—  Samen met Jade Lavreys, Kenzie 
Laenen, Alyssia Reale, Wannes Vrijs.  —

17
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Mireille  
Plees
schilderen: olieverf en aquarel

Mireille Plees laat zich vooral inspireren 
door de natuur en vertrekt vaak van foto’s 
als basis. Ook experimenteren met kleuren 
boeit haar erg.

pleesmireille@hotmail.com

Mijngebouwen - Betaalzaal 
Koolmijnlaan 203
Koersel

—  Samen met Carmen Demuynck, 
Freddy Kaerts, Jos Van den Eynde.  —

31

Hilde  
Put 
keramiek, schilderen

Beeldvorming in keramiek is de passie van 
Hilde Put. Het kleurenspel in beelden en  
gebruiksvoorwerpen vormt ook steeds 
een verrassend resultaat, waarna ze weer 
nieuwe dingen uitprobeert. Maskers uit 
keramiek vertellen elk dan weer een apart 
verhaal. Af en toe haalt ze ook haar pense-
len tevoorschijn.

hilde.put2@telenet.be

Heerbaan 136
Koersel

—  Samen met Hilde De Clerck,  
Luc Hamblok, Marc Vanhees.  —

25
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Alyssia  
Reale

Alyssia Reale zit in haar laatste jaar op de 
kunsthumaniora en is bijgevolg heel veel  
bezig met kunst. Daarnaast vindt ze het 
enorm leuk om voor zichzelf of voor  
anderen kunstwerken te maken.

alyssiareale@gmail.com

Jeugdhuis Club 9
Jeugdpad 9
Koersel

—  Samen met Jade Lavreys, Kenzie 
Laenen, Jessie Mercier, Wannes 
Vrijs.  —

17

Malou  
Stevens 
edelsmeden

Na haar opleidingen edelsmeedkunst in  
Syntra en de Academie van Sint-Truiden 
maakt Malou Swinnen haar eigen ontwerpen.

artistiekatelier12@gmail.com

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Luc Gielis, Christel 
Luts, Eddy Van den Bossche, Tom Van 
den Bossche, Rasa Zukauskaite.  —

21
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Jean  
Stuyck
installaties

Gedurende twee dagen willen Jean Stuyck  
en Frieda Geybels het Kioskplein terug-
schenken aan de kompels. De installaties 
van Jean zijn een soort schrijn, ijzeren  
werkkisten met daarin sculpturen en 
grafisch werk dat gelinkt wordt aan het 
mijnverleden.

jean.stuyck@telenet.be

Kioskplein
Koersel

—  Samen met Frieda Geybels.  —

29

Monique  
Timmermans 
schilderen

De werken van Monique Timmermans zijn 
meestal abstract-figuratief, vertrekkende 
van zelfgemaakte foto’s en gebeurtenissen 
uit haar directe omgeving. Ze zijn expressief 
en vormen een spel van boeiende vormen 
en oppervlakken met verschillende texturen 
en levendige kleuren. Ze bouwt haar schil-
derijen laag na laag op tot ze harmonie en 
voldoening vindt en haar verbeelding kan 
laten spreken.

monique.timmermans1@telenet.be

Mia Mensa - Machinekamer
Be-Mine 19
Koersel

—  Samen met Josée Haesevoets,  
Liliane Hermans, Marleen Verheyen.  —

30
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Liselot  
Van de Craen
keramiek en porselein

Klei en porselein bieden eindeloze mogelijk-
heden. Liselot Van de Craen maakt vooral 
gebruiksvoorwerpen zoals servies, kommen 
maar ook vazen en decoratie. Ze werkt zo-
wel aan de draaischrijf als met handopbouw 
en ontwikkelt zelf het glazuur dat zorgt voor 
de finishing touch van haar werken.

liselotvdc@gmail.com
facebook.com/dejufferendeveer

Atelier De juffer en de veer
Orgelwinningstraat 7
Koersel

27

Eddy  
Van den Bossche 
schilderen

Eddy zet muziekstukken als symfonische 
gedichten om van het trommelvlies naar 
het netvlies. Na zijn opleiding schilderen zit 
Eddy Van den Bossche ondertussen al in het 
laatste jaar specialisatie beeldhouwen/ruim-
telijke en volgt hij projectatelier schilderen 
en grafiek.

artistiekatelier12@gmail.com
https://eddy.vandenbossche.gallery
e.vandenbossche1@telenet.be

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Luc Gielis, Christel 
Luts, Malou Stevens, Tom Van den 
Bossche, Rasa Zukauskaite.  —

21   Zaterdag 17u30: inleiding door  
curator-lector Herman Maes.

  Een zeldzame collectie gommen.
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Tom  
Van den Bossche
fotografie

Tom Van den Bossche is een fotograaf die 
met grote technische kennis graag creatief 
aan de slag gaat. Hij tracht diverse stijlen te 
combineren in fotoreeksen, zonder zich aan 
éénzelfde stijl te binden. Hij blijft graag een 
allrounder maar zijn interesse gaat voorna-
melijk uit naar straatfotografie, documentai-
res en studio-ensceneringen.

tom.vandenbossche@live.be
https://tom.vandenbossche.gallery

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Luc Gielis, Christel 
Luts, Malou Stevens, Eddy Van den 
Bossche, Rasa Zukauskaite.  —

21

Ivah  
Van Limbergen 
schilderen, beeldhouwen

Voor haar werk, zowel in haar schilderijen 
als in haar beelden, haalt Ivah Van  
Limbergen inspiratie uit dromen, sprookjes, 
mythen, prehistorie. Het is magisch en 
visionair. Het voert je mee naar een andere 
wereld, waarin zichtbaar wordt wat  
onzichtbaar is.

ivah.33@telent.be

Domein Hemelrijk
Bosstraat 61
Koersel

24   Een wandeling door het 
prachtige domein ‘Het Hemelrijk’, 
in natuurgebied Valllei van de 
Zwartebeek.
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Marc  
Vanhees
beeldhouwen en assemblages

Marc Vanhees vindt het leukste aan zijn 
werk dat hij zijn fantasie de vrije loop kan 
laten met allerhande materialen. Hij schuwt 
dan ook geen materiaal en alles kan worden 
samengesteld tot iets dat strookt met zijn 
verbeelding. Een passie voor schilderen is 
er ook en hij durft het ook wel aan om zijn 
gevoelens hierin tot uiting te brengen.

marc.vanhees@beringen.be

Heerbaan 136
Koersel

—  Samen met Hilde De Clerck, Luc 
Hamblok, Hilde Put.  —

25

Marleen  
Verheyen 
keramiek en porselein

Als verbeelding en realiteit elkaar ontmoe-
ten ontstaat er een nieuwe wereld. Een we-
reld waar alles kan en alles mag. Die wereld 
komt terug in de schilderijen, objecten en 
juwelen maar vooral in de in zichzelf ge-
keerde maar dikwijls ook extraverte figuren 
en portretten van Marleen Verheyen. Zij vor-
men een wereld waar kwetsbaarheid kracht 
wordt, beperkingen een meerwaarde zijn en 
uitzonderingen liefdevol omarmd worden.

marleenverheyen1@gmail.com

Mia Mensa - Machinekamer
Be-Mine 19
Koersel

—  Samen met Josée Hasevoets, 
Liliane Hermans, Monique  
Timmermans.  —

30
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Emile  
Voeten 
beeldhouwen: brons
schilderen

Emile Voeten is de oprichter van brons-
gieterij en restauratie-atelier ‘Atelier 41’.
Na dertig jaar intensieve activiteit worden 
nu andere instrumenten van het verbeelden 
gebruikt om over het zijn te reflecteren.

emile.voeten@skynet.be

Atelier 41
Bredestraat 41
Koersel

22   Vertoning van de film over de realisatie 
van het beeld ‘Omarmen’ dat gerealiseerd 
werd in opdracht van woonzorgcentrum 
Ocura.

Wannes  
Vrijs
beeldhouwen en assemblages

Wannes Vrijs is een kunstenaar-ontwerper 
die ondanks zijn opleiding als grafisch 
ontwerper zijn focus heeft verlegd tot ver 
buiten het digitale medium. Zijn laatste 
werk wordt samengebracht onder de term 
‘de inwoner’ en omvat een reeks schilderijen, 
tekeningen en juweelsculpturen.

wannes.vrijs@gmail.com
instagram.com/wannes_vrijs

Jeugdhuis Club 9
Jeugdpad 9
Koersel

—  Samen met Jade Lavreys,  
Kenzie Laenen, Jessie Mercier,  
Alyssia Reale.  —

17
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Rasa  
Zukauskaite 
schilderen: acryl op doek of hout

Rasa beeldt haar herinneringen en emoties 
uit met acrylverf op doek of hout. Door 
combinatie van giettechnieken en strakke, 
grafische elementen ontstaan verrassen-
de, mysterieuze schilderijen. Organische 
vormen en geometrische figuren of kleine 
puntjes vormen in de werken een samen-
hangend sfeervol geheel.

rasazukauskaite16@gmail.com

Galerie Kunsthoeve
Rechtestraat 44
Koersel

—  Samen met Luc Gielis, Christel 
Luts, Malou Stevens, Eddy Van den 
Bossche, Tom Van den Bossche.  —

21
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Dédé  
Becquaert
keramiek

Meestal vertrekt Dédé van een gedraaide 
vorm waaruit sierlijke dametjes of grappige 
dierenfiguren ontstaan.

dedebec@hotmail.com

Paalsesteenweg 127
Paal

—  Samen met Rudy Vlaeyen.  —

40

Ida  
Beerten 
beeldhouwen en schilderen

Ida heeft een zeer grote interesse voor iede-
re vorm van kunst. Haar werk is gebaseerd 
op observaties van de omgeving, gemengd 
met fantasie en interpretatie. De gebruikte 
materialen sluiten dikwijls nauw aan bij het 
onderwerp zoals steenkool, boomschors, 
oude munten, pluimen, beenderen.

ida.beerten@hotmail.com

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

33
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Peter  
Benoy
schilderen: acryl op doek

Na het zoeken van structuren en melodie 
volgt de gestiek van het abstract schilderen 
en overschilderen, m.a.w. het spontane 
schilderplezier.

peter.joseph.benoy@gmail.com

Driesstraat 22
Paal

—  Samen met Annie Postelmans en 
Zjeeke Polleunis.  —

44

Denis  
Bleuckx 
houtsnijwerk, keramiek en brons

Zoekende naar nieuwe kunstvormen, blijft 
het menselijk lichaam voor Denis Bleuckx 
nog altijd een voorname inspiratiebron.

beeldhouwen@bleuckx.be

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41
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Jos  
Bollen
beeldhouwen: brons en steen

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte 
balans tussen oerkracht en sensualiteit en 
de schoonheid die daarachter ligt. In zijn 
creaties van brons, staal en steen is het 
menselijk lichaam een constante. Zijn  
werken zijn krachtig en tegelijkertijd  
gevoelig en breekbaar.

art@josbollen.be
www.josbollen.be

Tervantstraat 257
Paal

—  Samen met Kristel Dewaele.  —

36

Jos  
Cox 
fotografie

Zijn werk bevat fotografie van natuur,  
locatie, architectuur en studiowerk. Met 
licht schrijven en schilderen trekt vooral 
zijn aandacht.

jcjoscox48@gmail.com

OC De Buiting - Inkomhal
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Photo Secession 18.  —

33   Photo Secession 18 is een groep fotogra-
fen die elkaar kennen vanuit de Academie 
Meylandt, afdeling fotokunst. Zij groepeerden 
zich om elkaar te stimuleren en uit te dagen om 
hun beeldtaal te verfijnen en hun fotografische 
grenzen te blijven verleggen. Iedere fotograaf 
heeft zijn eigen stijl.
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Kristel  
Dewaele
poëzie

Kristel houdt van woorden die het leven in-
kleuren. Elke dag is anders gekleurd en dat 
weerspiegelt zich in haar schrijfsels. De ene 
dag produceert ze kinderverhalen, de ande-
re dag een vrolijk rijmpje, een diepdroevig 
vrij gedicht, een raak puntgedicht of een 
intese senryo of haïku. Ze presenteert haar 
werken samen met beeldhouwer Jos Bollen.

kristeldewaele@telenet.be
www.krsitelkrabbels.be

Tervantstraat 257
Paal

—  Samen met Jos Bollen.  —

36

Sonja  
Engelen 
schilderen: aquarel

Aquarel is de passie van Sonja Engelen: 
licht, water, pigment, papier en een heerlijk 
plekje. Meer heb je volgens haar niet nodig.

sonja_engelen@hotmail.com

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

33
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Albertine  
Eylenbosch
multidiciplinair

‘Albertine Eylenbosch heeft het ambacht 
dermate gedematerialiseerd dat de verhou-
ding tussen alle klassieke componenten  
vaneen kunstwerk in mooi evenwicht  
komt te staan. Materiële onthechting en 
intelligente eenvoud zijn de wegen die bij 
Albertine Eylenbosch leiden tot een logische  
grootsheid.’ (Mark Bourgeois, kunstcriticus)

eylenbosch@scarlet.be
http://home.scarlet.be/albertineeylenbosch

OC De Buiting - Bureel
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

33

Gil  
Gemels 
houtsnijwerk

gil.gemels@telenet.be

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41
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Gasse  
Golsteyn
houtsnijwerk en verschillende disciplines

Gasse Golsteyn zoekt zijn inspiratie bij diver-
se etnische minderheden, vooral de krijgers-
cultuur van totems, schilden en maskers. 
Vogels en vleugels zijn ook een bron van 
ideeën omdat ze de vrijheid symboliseren. 
Integratie van natuurlijke elementen creë-
ren zowel verrassende effecten als diepgang. 
De liefde voor hout is de basis van zijn werk, 
golvende vlakken en lange lijnen vormen de 
structuur van het beeld.

gasse.golsteyn@gmail.com

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41

Myriam  
Goris 
schilderen: acryl en olieverf

Myriam Goris werkt meestal met olieverf of 
acryl. Haar werk kan het best omschreven 
worden als romantisch expressionistisch. 
Creatief zijn heeft ervoor gezorgd dat ze kan 
tonen hoe ze de wereld rond zich ervaart. 
Haar waardering voor de schoonheid in 
de natuur voedt haar inspiratie. Een steen 
die ze mee naar huis brengt, een tak of een 
mooie bloem… Elke penseelstreek is een 
fragment van een verhaal.

myriam.goris@telenet.be

De Graal
Heldenlaan 15
Paal

43   Demonstratie schilderen.
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Carlo  
Henkens
fotografie

Carlo Henkens is reeds lang geboeid door 
vergankelijkheid en afscheid nemen. De 
voorbije jaren hebben dat gevoel enkel  
maar versterkt. Het vormelijke speelt in  
zijn recente werken een grotere rol.

info@carlohenkens.be
www.carlohenkens.be

OC De Buiting - Vergaderlokaal 2
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

33

Ivo  
Henkens 
glasblazen en -gieten

Ivo Henkens is altijd al gefascineerd geweest 
door glas en door vuur, logisch dus dat zijn 
grote passie deze elementen samenbrengt. 
Zijn werken zijn als het leven, zoals je kan 
zien in de soms grillige, maar soms ook fijne 
objecten.

ivo@glasstudio.be
www.glasstudio.be

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

33
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Vital  
Henkens
houtsnijwerk

Houtsnijden is als schilderen, maar dan in 
3D. Landschappen, portretten en bloemen 
brengt Vital Henkens tot leven in hout.

vital.henkens@skynet.be

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41

Marijke  
Henkens 
tekenen, handgeschept papier,  
hedendaagse juwelen

De eerste experimenten van Marijke  
Henkens op handgeschept papier waren 
figuurtekeningen uit modetijdschriften.  
Dit, gecombineerd met hedendaagse juwe-
len en juweelobjecten van Zjeeke Polleunis 
maken de mini-expo Schmuck.

marijke@marijkehenkens.be
www.marijkehenkens.be

Mulderstraat 19
Paal

—  Samen met Zjeeke Polleunis.  —

42
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Lut  
Janssens
fotografie

Weidse landschappen, ongerepte natuur  
en abstracte beelden weergeven met de  
juiste lichtinval: niets is zo boeiend voor  
Lut Janssens.

lutjanssens@hotmail.com

OC De Buiting - Inkomhal
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Photo Secession 18.  —

33

Krystyna  
Jedynak 
schilderen, tekenen, grafiek,  
fotografie en mixed media

krystyna-jedynak@live.be

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

33
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Genker  
Grafiek Groep
grafiek

Inge Aerden, Gabriëlle Kerkhofs, René 
Packlé en Rina Sourbron hebben allen de 
afdeling vrije grafiek gevolgd. Ieder heeft 
zijn eigen specialiteit: toegepaste grafiek, 
linosnede, monoprint, etsen en zeefdruk.

kerkhofsg@hotmail.be

OC De Buiting - Vergaderlokaal 1
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Genker Grafiek 
Groep.  —

33   Demonstratie druktechnieken: zeefdruk, 
hoogdruk, diepdruk.

Erna  
Leten 
schilderen: acryl en mixed media

Erna Leten is gefascineerd door het intuïtief 
schilderen van portretten. Het reflecteert 
haar terug naar zichzelf, wie ze werkelijk is 
en wat ze met de wereld te delen heeft. Ze 
schildert enkel vrouwenportretten omdat 
ze haar inspireren door hun kwetsbaarheid, 
hun sensualiteit. Vrouwen … omdat ze de 
harde wereld zachter maken.

erna.leten@telenet.be

Beverlosesteenweg 140/2
Paal38
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Johnny  
Mechelmans
fotografie, houtsnijwerk

In zijn fotoprojecten zoekt Johnny Mechel-
mans naar beelden die ruimte creëren om te 
verstillen en om te reflecteren over stilte, rust 
maar ook over schoonheid an sich en over 
schoonheid in de vergankelijkheid. Vaak zijn 
sobere, minimalistische en abstracte beelden 
waarbij details een rol spelen het resultaat. Hij 
volgt sinds kort les aan Hagelandse Academie 
en wil zich toeleggen op houtsculpturen. Net 
als in zijn fotografische werken streeft hij in 
zijn sculpturen naar eenvoud, soberheid en 
abstractie waarbij hij steeds de verbeelding  
van de toeschouwer aanspreekt.

johnny.mechelmans@gmail.com

OC De Buiting - Inkomhal
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Photo Secession 18.  —

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

33 41

Hubert  
Meersmans 
pastel

Hubert Meersmans is in 2000 gestart onder 
leiding van Julien Hermans. Daarna heeft 
hij zich aangesloten in de kunstenaarsgroep 
Poelmans.

hubert@meersmans.be

Locatie Poelmans
Tessenderlosesteenweg 69
Paal

—  Samen met Maggy Sikivi en Mia 
Vervoort.  — 

34
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Zjeeke  
Polleunis
porselein

Het werk van Zjeeke Polleunis bestaat 
hoofdzakelijk uit porselein. Porselein is 
fragiel, puur, van oorsprong wit, helder 
klinkend, transparant ... Maar porselein 
heeft ook een koppig kantje en laat niet alle 
bewerkingen toe. Ze tast de grenzen af van 
de mogelijkheden van deze materie met 
onder andere haar spuittechniek. Porselein 
is voor haar een prachtmedium om haar 
gevoelens gestalte te geven.

josee_polleunis@skynet.be

Driesstraat 22
Paal

—  Samen met Marijke Henkens.  —

Mulderstraat 19
Paal

—  Samen met Annie Postelmans, 
Peter Benoy.  —

44 42

Annie  
Postelmans 
mixed media

Het nieuwste werk van Annie Postelmans is 
ontstaan tijdens de corona periode. Het is 
een totaalconcept , een emotioneel gebeu-
ren, nostalgie, maar vooral hopen en blijven 
dromen, een plaats vinden voor zichzelf als 
mens in een groter geheel. De verbonden-
heid met de natuur, de schoonheid van het 
dagelijkse, het herontdekken blijft aanwezig. 
Het is een soort dagboek, een totaalconcept 
dat aanvoelt als een wereld van gemis en 
verlangen.

postelmansannie@hotmail.be

Driesstraat 22
Paal

—  Samen met Peter Benoy, Zjeeke 
Polleunis.  —

44
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Hans  
Put
fotografie

Hans Put is gekend als reporter en fotograaf. 
Als fotograaf werkte hij al mee aan diverse 
tentoonstellingen en werden foto’s geselec-
teerd voor festivals of exposities. Voor deze 
kunstroute kiest Hans voor eenvoud in de 
natuur. Door de coronacrisis vond hij rust in 
de natuur vlakbij en leerde hij weer kijken 
naar de natuur want kijken dat is de essentie 
van fotografie. Een reeks natuurfoto’s zijn 
het resultaat.

www.hansput.be 
info@hansput.be

Zwanenbergstraat 2A bus 1
Paal

—  Samen met Danielle Vandeweyer.  —

37

Magda  
Reykers 
aquarel

In 1989 zag Magda de kans om naar de 
academie te gaan en raakte er gefascineerd 
door Rik Wouters. Zo is ze met aquarel 
begonnen en heeft ze zich er steeds meer 
in verdiept. Het mengen van water met pig-
ment maakt onderdeel uit van haar leven.

reykersmagda@gmail.com

Bel-Art 
Wisselstraat 22
Paal

—  Samen met Klara Reynders,  
Mieke Tops.  —

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke kunstkring 
Beringen.  —

46 33
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Klara  
Reynders 
keramiek, papier

In de groepsexpo ter gelegenheid van de 
kunstroute wordt wijlen Klara Reynders en 
haar werk herdacht.

Bel-Art 
Wisselstraat 22
Paal

—  Samen met Magda Reyckers, 
Mieke Tops.  —

46

Kalligrafieclub 
Scribentes 
kalligrafie

Kalligrafieclub Scribentes laat kennismaken 
met verschillende lettertypes zoals  
Humanistisch cursief, Unciaal, Copperplate, 
Modern handlettering en toepassingen van 
de kalligrafiekunst.

marleenwyckmans@hotmail.com

Beverlosesteenweg 8
Paal35 Derkoningen Theo, Dolders Marleen, Gheselle 

Aniek, Gielen Kristien, Gommers Rita, Stouten 
Ilse, Vansteenhuyse Martine, Verhoeven Chris, 
Voet Harrie, Wyckmans Marleen
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Maggy  
Sikivie 
schilderen: olieverf, aquarel, pastel

Maggy Sikivie houdt van samen met 
vrienden tekenen en schilderen wat haar 
ontroert, wat ze mooi vindt.

poelmans.sikivi@gmail.com

Locatie Poelmans
Tessenderlosesteenweg 69
Paal

—  Samen met Hubert Meersmans, 
Mia Vervoort.  —

34

Chantal  
Spiritus 
tekenen

De voorliefde van Chantal Spiritus gaat nog 
steeds uit naar het grafietpotlood, gevolgd 
door Oost-Indische inkt. De subtiele opbouw 
geeft haar de gelegenheid in detail te wer-
ken en gradaties aan te brengen. Ze speelt 
als het ware met licht. Abstract werken is 
dan weer een moment om alles even los te 
laten.

chantal.spiritus@gmail.com
chantalspiritus.weebly.com

OC De Buiting - Gang
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

33
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Jozef  
Theys 
verschillende disciplines

Jozef Theys: “Als je evenveel plezier beleeft 
bij het bekijken van mijn werkjes als ik 
gehad heb bij het maken ervan dan maak je 
van mij een gelukkig mens.”

jozef.theys1@telenet.be

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41

Luc  
Theys 
verschillende disciplines

Luc Theys stelt tentoon met als thema: een 
mens heeft veel gezichten.

lucthysbbc647@hotmail.com

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41
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Mieke  
Tops 
aquarel

Mieke is gefascineerd door de transparantie 
en subtiele kleuren van de aquareltechniek. 
Haar werken ontstaan meestal midden in de 
natuur, zijn lyrisch abstract en vertellen wat 
zij voelt.

mieketops@hotmail.com

Bel-Art 
Wisselstraat 22
Paal

—  Samen met Magda Reyckers,  
Klara Reynders.  —

46

Alida  
Vaes 
keramiek, glas 
schilderen: acryl

In de Molse kunstacademie volgde Alida 
Vaes vijfendertig jaar geleden een opleiding 
keramiek en beeldhouwen. Later volgde ze 
een opleiding glas. Deze techniek, pâte de 
verre, combineert ze met robuuste keramiek 
en natuurlijke materialen. Ook heeft ze ver-
schillende workshops schilderen gevolgd. 
Ze combineert acrylverf met natuurlijke 
kleurstoffen.

alida_vaes@hotmail.com

Rietstokstraat 31
Paal

—  Samen met Wendy Van Geel.  —

47
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Wendy  
Van Geel 
keramiek, porselein

Wat is er mooier dan de natuurelementen 
aarde, water en vuur. Met deze elementen 
dingen creëren, van niets iets maken: dat 
is de wereld van keramiek en porselein en 
Wendy Van Geel. Less is more, ver weg van 
de perfectie. Pure vormen en kleuren bren-
gen rust in haar werk en in haar leven.
“You’re on the outside, looking inside.
What do you see. Reflections and emotions.
It’s probably me!”, zegt ze.

wendy@kreapaint.be

Keramiekatelier Wendy
Rietstokstraat 31
Paal

—  Samen met Alida Vaes.  —

47

Theofiel  
Van Goethem 
schilderen: olieverf op doek

De 69-jarige Theopfiel is autodidact en 
schildert al jaren met olieverf op doek een-
voudige dingen die in het geheugen gebrand 
blijven zoals landschappen en stillevens.

vangoethemtheo@hotmail.com

Beverlosesteenweg 159
Paal39
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Eddy  
Vandenreyken 
beeldhouwen, grafiek

Eddy Vandenreyken stelt tentoon met beel-
den en grafische kunst.

ved123@telenet.be

Oude baan 182
Paal

—  Groepsexpo Paalse Houtsnijclub.  —

41

Rik  
Vandevenne 
fotografie

Een fotografische zoektocht naar licht, 
kleur, vorm, lijnen en eenvoud is voor mij 
een boeiende uitdaging!

rikvdvenne@hotmail.com

OC De Buiting - Inkomhal
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Photo Secession 18.  —

33
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Danielle  
Vandeweyer 
juwelen

In 2004 begonnen met één ring, en meteen 
was Danielle Vandeweyer verkocht. Onder-
tussen bestaat Collier & Zo, haar winkeltje, 
al bijna tien jaar! Unieke handgemaakte 
stukken, ontworpen met zowel Swarovski’s 
als natuurstenen. Voor elke mogelijke gele-
genheid, voor ieder wat wils! Verschillende 
technieken zoals embroidery, brickstitch, 
peyote, herringbone.

collierenzo@telenet.be
facebook@collierenzo

Zwanenbergstraat 2A B001
Paal

—  Samen met Hans Put.  —

37

Mia  
Vervoort 
schilderen

Mia Vervoort geniet van elk moment dat 
ze kan tekenen of schilderen. De natuur 
boeit haar heel erg en dat zet ze om in felle 
kleuren.

vervoort.mia@gmail.com

Locatie Poelmans 
Tessenderlosesteenweg 6
Paal

—  Samen met Maggy Sikivi, Hubert 
Meersmans.  —

34
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Bob  
Vincke 
tekenen: pen en kleurpotlood

Bob Vincke tekent veel in opdracht voor 
magazines en tijdschriften. Hij doet mee aan 
internationale wedstrijden en geniet daarbij 
van succes! Een gekke wereld met subjectie-
ve ogen bekijken en op een humoristische 
wijze weergeven. Hij is stichter van de car-
toonistische vereniging KEVER en FECO.

twitter.com/keverfeco
bob.vincke42@gmail.com

OC De Buiting - Bibliotheek
Tessenderlosesteenweg 18
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

33

Rudy  
Vlaeyen 
keramiek

Opbouwen en draaien met klei.

Paalsesteenweg 127
Paal

—  Samen met Dédé Becquaert.  —

40  Bob tekent ter plekke tijdens bepaalde 
uren.
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YEP  
ART 
beeldhouwen: lassen, solderen,  
hout- en metaalbewerking

Peter Orens (YEP ART) is fotolasser van op-
leiding. Hij is auto-didact en maakt gebruik 
van diverse technieken bij het maken van 
zijn werken. Hij werkt het liefst met ruwe 
materialen (staal, tin, lood, hout) en vertrekt 
in zijn werken van eenvoudige, strakke 
vormen. Hij combineert zijn werk ook graag 
met poëzie van bevriende kunstenaars.

peter.orens@gmail.com

Wisselstraat 2
Paal

—  Groepsexpo Koninklijke Kunstkring 
Beringen.  —

45   Peter organiseert een tombola voor het  
goede doel. Eén van zijn werken (Standing 
strong ter waarde van 250 euro) is de prijs van 
de tombola. Een lotje kost 5 euro. De opbrengst 
gaat naar Het Passhuis, een initiatief erkend 
door het VAPH ter ondersteuning van personen 
met een autismespectrumstoornis.

134 135

Tour Artistiek  
Beringen 
Onder de naam Tour Artistiek Beringen 
brengt de stad alle initiatieven rond kunst 
in de open ruimte naar buiten. In 2020 
versierden inwoners hun vensters met kunst 
achter het raam en kleurde de eerste editie 
van Tour Elentrik 33 elektriciteitskastjes in 
het straatbeeld. Daarna volgde Tour Elentrik 
Corona met 5 hoopgevende kastjes en nog 
een extra kastje waar een 8-jarig meisje een 
leuk idee voor had. Deze 39 kastjes liggen 
langs een fietsroute langs alle deelkernen. 
Daarnaast tekenden illustratoren rond de 
jaarwisseling 2021-2022 raamtekeningen bij 
mensen thuis. Dit jaar staan er nieuwe initi-
atieven op de planning, zoals regenboog-
kastjes naar aanleiding van de Internationale 
Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie 
en Interseksefobie en de kunstmuur in 
Beverlo.

  Alle info en routes langs kunst in open 
ruimte vind je via beringen.be/tour-artistiek.



Kunstroute Beringen 2022
Een organisatie van CC Beringen

Vormgeving: Comkommer | Druk: drukkerij Atlanta

Deze brochure werd mogelijk gemaakt dankzij 
de samenwerking met de dienst communicatie 
en de dienst cultuur van Stad Beringen.




