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Voorwoord
Kunstwandeling Theresia

We zijn blij de tweede editie van de kunstwandeling in Theresia te kunnen presenteren.
Stadstuin Theresia heeft na het succes van vorig jaar haar best gedaan om een tweede editie
te kunnen realiseren. Dank je wel aan alle bewoners, bedrijven en instellingen die willen
meewerken aan deze openbare kunstexpositie .

Op ruim 85 plaatsen is er kunst achter het raam te zien, 6 kunstenaars in de wijk stellen hun
atelier open, er zijn 2 binnenexposities te bezoeken en er is op zondag een optreden van
Mommers4. Het is een flinke wandeling om alle plaatsen te bezoeken, op de plattegrond is
te zien waar je een pauze kan inlassen voor een kopje koffie of een toiletbezoek.
Bij alle ‘kunstramen’ staat een rood vlaggetje tussen de stoeptegels. Van een afstandje kun je goed zien waar het 
volgende kunstwerk te zien is.

Bijzonder dit jaar.
Onder het mom van Maak ’t mee in de wijk hebben kunstenaars, kinderen van BS de
Stappen, bewoners van woonzorgcentrum Bijsterstede en peuters van kinderdagverblijf
Wilhelmijntje samengewerkt. De resultaten zijn te zien tijdens de kunstwandeling.
Veel plezier en laat u verrassen tijdens dit kunstzinnige weekend in Theresia.

Hartelijke groet
Dorith van de Lee en Marjo Dirks
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Stadstuin Theresia 
Theresiastraat 15a

Startlocatie
Theresiastraat 15a

Stadstuin Theresia 
Theresiastraat 15a

Stadstuin Theresia 
Theresiastraat 15 a

Arda Becx
Ik ben Arda Becx. Ik zit nu een aantal jaren op schilderles. Ik geniet van creatief bezig zijn, 
dat maakt mijn hoofd leeg. Ik ben nog slechts een amateur maar verras mezelf af en toe 
met hele leuke werkjes.

Stadstuin Theresia
Stadstuin Theresia is het startpunt van de kunstwandeling.
Op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur zijn we 
open voor informatie, koffie/thee en soep en een sanitaire stop.
Zorg dat je je corona check app bij je hebt.

Ria v Rijen
Schilder voor mijn plezier ,en probeer steeds iets anders .

Loes Jansen
Ik ben bij Galerie Pjotr begonnen met aquarel, en met aqryl door gaan werken
Abstract is wel mijn voorkeur en met voornamelijk felle kleuren.
En heb mij daar verder in ontwikkeld en doe dit met veel plezier!
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Theresiastraat 13

Theresiastraat 7b

Theresiastraat 12

Yolande Deckers 
Momenteel maak ik klein werk in collage techniek. Ik beschilder verschillende soorten 
papier en werk met vorm en restvorm, met wat zich aandient en voortbordurend op 
vorig werk. Met als doel de beschouwer even uit de werkelijkheid van alledag te trekken.

Saskia Meijer
Saskia heeft zich deze zomer laten inspireren door het landschap in 
Noord-Frankrijk op een plek waar ze al dik 44 jaar komt. 
De schilderijen ademen poëzie en verlangen uit.

Jeannie op ‘t Hoog 
Mijn passie is schilderen. Het geeft mij een uitdaging en een vanzelfsprekendheid om 
mijn leven op deze manier betekenis te geven. Het resultaat is ook voor mij soms een 
verrassing omdat ik intuïtief werk. Mijn ervaring met het materiaal geeft de nodige 
houvast.
Dit werk is ook zo ontstaan. Het is voor mij een schilderij waar ik licht en ruimte bij 
ervaar. De toets is vlot en van de kleuren word ik blij. “Lentegevoel in de herfst”.

1 Stadstuin Theresia 
Theresiastraat 15 a

Plakplaats november
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert PlakPlaats TILBURG in Stadstuin  
Theresia, een collage-inloopavond voor beginnende en gevorderde collage-makers. 
In de vitrine zie je collage’s van Plakplaats november 2021 met mini als thema..
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Theresiaplein 40

Theresiaplein 25

Theresiaplein 24

Theresiastraat 16

Dennis van Lieshout
Dennis is een ex-dakloze graffiti kunstenaar uit Tilburg. Zijn werk “Heb Lief” is gebruikt 
op de allereerste sok van Let’s do Goods. Deze sokken worden ontworpen door 
kunstenaars uit de daklozen community en van ieder verkocht paar doneren zij een 
paar aan de hulpverlening..

Ron Schöningh
De genetische code die ten grondslag ligt aan de enorme verscheidenheid van soorten 
in de natuur, bestaat uit slechts vier elementen. Toch maakt die diversiteit het voor 
verschillende soorten bijna onmogelijk om elkaar te begrijpen. Babylonische 
spraakverwarring... In deze serie gebruikt Ron Schöningh de genetische code om 
uiteenlopende beelden te creëren.

Jeannette van de Vrande
Voor de 2de keer doe ik nu mee met de kunstwandeling. Ook de Tilburgse kunstkring 
waar ik lid van ben gaat dit jaar mee doen. Het is steeds weer een uitdaging om iets 
nieuws te maken op een wit doek.

Harry Villevoye
Harry Villevoye (1948) is van oorsprong grafisch en daarvoor opgeleid aan de 
Koninklijke Academie voor Kunst en vormgeving in ‘s-Hertogenbosch. 
Zijn passie voor het schilderen (acryl) is ingegeven door Eugene Brands. 
Zijn werk weerspiegelt zijn interesse in sport, muziek, natuur, dans en historie.
Titel werk: “Tulips” (acryl op linnen).
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Theresiaplein 7

Theresiaplein 6

Niek Mevis

Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen
TilburgsAns is een lettertype dat gebaseerd is op het karakter van Tilburg. Ontworpen 
door Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen, en gratis te downloaden. Voor de Tilburgse 
Revue 2018 werd door Jeanne’s Self Making een letterjurk gemaakt, waarin zangeres 
Hind Hakki een lied zong over de letters van de stad.

12 Van Mierlostraat 109
Frans Eekels
Glas in lood ramen.
Ik geef in mijn ramen veelvuldig de vier natuurelementen; water, vuur, aarde en lucht 
weer. De grauwe oxidelaag die het lood overdekt symboliseert de aantasting van de 
natuurelementen door de mens. Het zijn de verbindingen met de elementen in de 
ramen waar we van uit moeten gaan.

9 Theresiaplein 20
Dory Cooijmans-Kleintjens (1927-2020)
Theresiaplein 20, een huis gevuld met ( jazz)muziek en passie voor kunst. Hier woonden 
Dory en Bert Cooijmans (gitarist van Wooltown Jazzband). Dory werkte in verschillende 
beeldende technieken. Haar werk is heel divers. De getoonde linodruk is onderdeel van 
een drieluik.
Dory’s werk is in februari 2022 te zien in de Stadstuin Theresia.
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Minister van Sonstraat 6

Minister Mutsaersstraat 3 

Inge Koenen
Inge Koenen snijdt, schildert, timmert, lijmt, stempelt, gutst, giet, kneedt, borduurt, 
tekent, naait, zaagt, schroeft, fotografeert, knipt, scheurt en verzamelt.
Haar werk is zeer uiteenlopend: van handgebonden boekjes tot foto’s, grafiek, collages, 
installaties tot driedimensionale objecten, altijd met aandacht en liefde gemaakt. 
Te zien op www.ingekoenen.nl

Marije Tolman
Marije Tolman is een veelgevraagd kinderboekenillustratrice. Haar werk wordt in meer 
dan 15 landen uitgegeven. Met de Tilburgse kinderboekenschrijvers Elle van Lieshout 
en Erik van Os maakte ze onlangs ‘De moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn’. 
Eerder verscheen van dit drietal de serie over ‘Mejuffrouw Muis’. Voor het raam zie je 
enkele originelen van haar hand.

16 Minister Mutsaersstraat 20
Astrid Abels
Astrid Abels schildert hartgrondig. Haar merendeels abstracte werken zijn kleurrijk en 
sterk gelaagd door het proces van creëren en deels weer weg schilderen.
Ze schildert op (groot) doek en papier.

13 Minister van Sonstraat 15
Kunstd’Inge
Als maker gebruik ik graag materiaal wat er reeds is om een nieuw beeld te maken. 
Alles kan een drager zijn waar ik met verf mijn eigen draai aan geef. Ik laat me 
verrassen door wat er ontstaat. Bij interesse in mijn werk wees welkom in mijn atelier 
bisschopbekkerslaan 263c
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21 Mr. Stormstraat 6
Jan de Vries
Jan’s werk gaat over verbinding.
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19

Raadsheer Luijbenstraat 1

Le Sage ten Broekstraat 16

Le Sage ten Broekstraat 2

Ro-Nalt Schrauwen
De plagende esthetiek van Ro-Nalt Schrauwen. Met een opmerkzame blik komen de 
esthetische lijnen van het vrouwelijk lichaam tevoorschijn. In de oppervlaktes, maar 
voornamelijk in het spel van de lijnen.

Joost Dirks
Joost Dirks is het liefst in het bos en vindt daar bijzondere stukken hout. Hout dat 
zich hersteld heeft na een beschadiging. Het hout legt hij bloot, hij toont daarmee de 
kracht van de natuur.

Anja van Eersel 
Mijn naam is Anja van Eersel en ben een Tilburgse fotograaf/beeldend kunstenaar 
Naast de passie voor fotografie, teken ik ook en ben hierin aan het specialiseren aan de 
Academie Arendonk in België. Fotografie en tekenen ontmoeten elkaar steeds meer. 
De foto die u ziet is een fotomontage en heeft geen titel. Zie erin wat u wilt zien en 
laat de fantasie de vrije loop. 
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Mr. Stormstraat 7

Mr. Stormstraat 14

Mr. Stormstraat 15

Alessandra Mignardi
Mijn naam is Alessandra Mignardi, fotograaf. Met mijn stillevens portretteer ik verhalen 
over ingrediënten en recepten. Ik zoek naar het juiste daglicht om de schaduw en 
lichtval te vangen. Geboren en getogen in Italië, sinds 2006 woon ik met mijn man en 
onze drie kinderen in Tilburg

Fedrik Vaessen
Fedrik Vaessen interesseert zich in natuurlijke processen en mens gemaakte objecten. 
Hij vraagt gevonden voorwerpen om autonoom te zijn met hem als bemiddelaar. 
Materialen transformeren wanneer ze in aanraking komen met mens en natuur. Deze 
strijd wil hij zichtbaar maken en onderzoeken in zijn werk. 

25 Mr. Stormstraat 24
Sjon Brands
Het ‘XRGY Research Center’ aan de ‘Universiteit van Giersbergen’ doet onderzoek 
naar ‘seksuele energie’ in Nederland. Zij ontwerpt instrumenten om deze energie te 
verspreiden om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. U ziet een ‘Sexual Energy 
Collecting Device’, dat ‘seksuele energie’ van ‘interesting objects’ opspoort, verzamelt 
en opslaat. www.sjonbrands.nl/divertimenti

Kinderen van groep 4C basisschool De Stappen. 
Werk geïnspireerd op kunstenaar Ben Wilson 
De kinderen hebben samen met juf Faiza het werk bekeken van straatkunstenaar 
Ben Wilson. Hij schildert op platgetreden kauwgom. De kinderen kauwden zelf, om 
vervolgens plat te drukken op papier. Ze maakten een ontwerp en schilderde dit op de 
kauwgom. En dat levert prachtige kunstwerkjes op. 
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29 Gouverneur Borretstraat 12
Monica Hajek
Monica is gefascineerd door de repeterende horizontale en verticale lijnen die je ziet in 
gevels van flatgebouwen. 
Inmiddels zijn de lijnen ver geabstraheerd en blijft er een ritme van blokken met lijnen in 
verschillende diktes over.  Door elk blok met lijnen op een aparte etsplaat te zetten kan 
er gespeeld worden met de plaatsing en kleur van elk blok. 

27 Open atelier
Mr. Stormstraat 17 & atelier aan Stedekehof 

Tine van de Weyer
Naast beelden in brons realiseerde ik werk in metaal (Mantel der Liefde, Bredaseweg) 
en voerde ik keramisch werk uit. In o.a. de Hasseltse Kapel realiseerde ik glasapplicaties. 
Sinds kort is daar handgevormd gebruikskeramiek aan toegevoegd. Met de SloofSoof in 
Tilburgse Taol en kookschort Leentje sta je niet met je mond vol tanden in de keuken. 

26

28

Mr. Stormstraat 28

Gouverneur Borretstraat 18 

Marianne Sikkers
Mijn naam is Marianne Sikkers. Ik teken en schilder louter als hobby; ( amateur). 
Het liefst werk ik met olieverf, aquarel en inkt ( pentekeningen). Mijn onderwerpen 
zijn: portretten, landschappen, dieren, stillevens , of voorstellingen ‘met een knipoog’. 
Ook teken en schilder ik naar de werkelijkheid; abstract werken is aan mij niet besteed.             

Jelske Loots
Ik ben een parttime kunstenaar met fulltime inspiratie. Naast de tijd die ik in een 
Zorgatelier werk trek ik me graag terug in mijn eigen atelier. Mijn heerlijke eigen 
‘rommel’zolder goed verborgen in de stedekestraat. In mijn erker dit weekend 
een paar kleine (grafische) werken. Instagram:jelske.2see



30

31

32

Gouverneur Borretstraat 8

Gouverneur Borretstraat 1

Gouverneur Borretstraat 9

Brigitte de Man
Overdag werk ik als grafisch ontwerper in mijn eigen bedrijf, B-more design. 
In mijn vrije tijd maak ik vaak linosnedes. Sinds kort maak ik ook zeefdrukken. 
Daarvan kun je nu de eerste resultaten zien.

Sam Loots

Pieter de Beer
Pieter werkt bijna altijd buiten omdat hij daar het licht vindt wat hij nodig heeft. 
Hij maakt abstracte schilderijen met veel structuur, geïnspireerd door landschappen en 
waterpartijen. Deze keer ziet u een schilderij waar een stukje van de Waal model voor 
heeft gestaan.

33 Stedekestraat 63 en 65
Jan van de Lisdonk
Ik ben een amateur op cursus en vind het leuk om mijn werk te tonen aan het publiek..
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37 Open Atelier 
Stedekestraat 15

‘Metropolitan Museum | Tilburg’
Het ‘Metropolitan Museum | Tilburg’ aan de Stedekestraat verzorgt 
tweemaandelijkse raamtentoonstellingen van steeds wisselende kunstenaars. 
Nu ‘100% FEMALE EXPO | 100% MALE NUDE’, 10 vrouwelijke kunstenaars die hun 
licht te laten schijnen op het verschijnsel man in al zijn glorie. Ook dat mag wel eens 
gezien worden. Dag en nacht. https://www.metropolitanmuseum.nl/

34
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Stedekestraat 23

Maak ‘t mee in de wijk 
Stedekestraat 21

Stedekestraat 19

Jan Melis
Het schilderij is een olieverfschilderij op een paneel, geschilderd in grisailletechniek. 
Het start met een onderschildering in grijzen met verschillende lagen 
(half)transparante olieverf er overheen (van 3 tot wel 15 lagen). 
Deze glaceertechniek dateert vanaf het begin van de olieverfschilderkunst. 
Door de grisaille als grondlaag blijven de kleuren helder van intensiteit en uitstraling.

Fotografie workshop
Wandelen in de wijk en de mooiste foto’s maken. Dat leerden leerlingen van basis-
school De Stappen tijdens de workshop met fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw. 
Aan de orde kwamen: belichting, licht & schaduw, compositie én we kwamen leuke 
honden tegen die spontaan model stonden!

Flip Staats
NIEUWE GEZICHTEN
No magazine was harmed during the making of the portraits.
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Stedekestraat 13

Na 20 uur te bezichtigen 
Stedekestraat 11

Open Atelier 
Stedekestraat steeg tussen 9 en 11

Merijn Koreman
Ik heet Merijn Koreman en maak graag fantasie landschappen waar je even in kunt 
verdwijnen!

Jim van den Berg
Jim van den Berg is net afgestudeerd van de kunst academie in Breda. In zijn werk 
zoekt hij de grenzen op tussen het materiële en immateriële (het tastbare en het 
niet tastbare). Door licht een projecties probeert hij je zo een kijkje te geven in zijn 
belevenis wereld. Let op: dit werk is pas na 20:00u te bezichtigen. 
Instagram: jim_vdberg Website: jimvandenberg.com.

Ingrid Wens
Ik houd van alle kleine gebreken van oud aardewerk die ons de mensen achter het 
servies tonen. Helaas verloren we door industrialisatie en massa-consumptie het 
contact met de oorsprong van objecten. In mijn serviesgoed is de hand van de 
maker zichtbaar en probeer ik de sfeer van vroegere eeuwen te vangen. 

41 Open Atelier zaterdag
Stedekestraat steeg tussen nummer 9 en 11

Manon Jeuken & Larissa Schepers
Zaterdag (11-18 uur) openen Manon Jeuken en Larissa Schepers hun atelier in Goretti. 
Manon is beeldend kunstenaar. Met haar werk is ze op zoek naar het gevoel van 
zorgeloosheid en tijdloosheid. Larissa is een kunstenaar met een liefde voor 
ambacht-technieken. Larissa bevraagd de normen en waarden van de hedendaagse 
maatschappij..
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45 Open Atelier 
Wilhelminapark 69

Ingrid de Man 
Ingrid de Man werkt twee- en driedimensionaal in diverse technieken vanuit een 
spirituele energie naar een fysieke vorm. Zij experimenteert met verschillende soorten 
verf, mineralen, leer, koper, zilver en goud op linnen, papier, karton en hout. 
U bent welkom voor een uitgebreide expositie óók bínnen in het atelier van Art013.com

42

43

44

Open Atelier 
Stedekestraat steeg tussen nummer 9 en 11

Wilhelminapark 62

Wilhelminapark 66

Carin de Kok
Carin de Kok maakt al 25 jaar werk van klei in allerlei vormen. Ze is bekend van haar 
vaatwerk met exclusieve tekeningen en maakt daarnaast handgevormde kunstwerken. 
Je kunt bij haar terecht om, te kijken, kopen, en vragen over of, les in keramiek of 
tekenen.

Abd Al Alhawahed Al Alkader
Abdelkader, Syrië (1979).Abdelkader, Syrië (1979). Tekenen is voor mij een passie, een 
bron van energie en balans, een manier om mijn gevoelens en gedachten te uiten.  
Ik ben nu ver van mijn bos en zweef ik in de lucht van mijn nieuwe bos. 
Met hoop en positiviteit probeer ik het leven uit te vogelen.

Lena Janbroers
Bij Stadstuin Theresia komt iedere zondagmorgen  een aantal dames bij elkaar om te 
handwerken en koffie te drinken. En we praten, over de waan van de dag en natuurlijk 
ook  over vroeger. Als we uitgebreid zijn is er soep & pudding. 
Meedoen met het project Maak ‘t mee, was een aangename afwisseling! 
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Open Atelier 
Wilhelminapark 69

Open Atelier 
Wilhelminapark 69

Open Atelier 
Wilhelminapark 69

Klaas Ferwerda
Klaas Ferwerda was werkzaam als industrieel ontwerper en docent aan de Design-
Academie. Vanaf 1997 werkt Klaas als vrij beeldend kunstenaar aan schilderijen, collages 
en houtsculpturen van houtvormen uit de natuur. Op zondag 14 november werkt hij 
van 14.00-17.00 uur in ons atelier van Art013.com waar u van harte welkom bent.  

Rudi Klumpkens
Rudi Klumpkens is al meer dan 30 jaar actief als kunstenaar in foto-film- en 
videoactiviteiten voor kinderfilmhuizen, onderwijs, theater, dans, muziek, architectuur 
en beeldende kunst. Van daaruit richt hij zich de laatste jaren vooral op fotografie.
U bent welkom voor een uitgebreide expositie óók bínnen in het atelier van Art013.com

Peyman Soleimani met werk in consignatie bij Art013.com
Peyman Soleimani is een jonge Nederlands opgeleide architect-kunstenaar. Abstracte 
landschappen liggen vaak ten grondslag aan zijn architecturale concepten, andere 
entiteiten en dimensies verbeeldend. Structuur en vorm zijn leidend met 
krommingslijnen als indicatie van fantasie en verbeeldingskracht.
U bent welkom voor een uitgebreide expositie óók bínnen in het atelier van 
Art013.com

46 Wilhelminapark 74
ArtenZo
ArtenZo (Amarant) is een centrum voor beeldend werk voor mensen met een 
beperking/afstand tot de arbeidsmarkt. Kunstzinnige talenten kan men hier gebruiken 
of ontwikkelen. Office Assist (Amarant) is gevestigd aan het Wilheminapark 74. 
Bij Office Assist worden allerlei administratieve werkzaamheden verricht door 
medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. 
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50 Open atelier 
Wilhelminapark 54

John Dohmen
John Dohmen (1950) beeldend kunstenaar, meesterzeefdrukker, leraar.
Ik combineer zeefdruk en schilderen.

47

48

49

Wilhelminapark 111

Wilhelminapark 55

Maak ‘t mee in de wijk 
Wilhelminapark 55

Anja Hendriks
Mijn naam is Anja Hendriks. Ik ben in 2019 afgestudeerd op de academie te Arendonk in 
de richting schilderkunst. De laatste 2 jaar heb ik me voornamelijk gericht op model en 
portret schilderen. Mijn voorkeur ligt in het werken met olieverf. Ik werk voornamelijk 
met thema’s die meestal uitmonden in een serie.
Het schilderij dat ik exposeer heeft reflectie als thema.

Atilla Yuksel 
Atilla maakt kunstwerken die zijn geïnspireerd zijn door mythologische verhalen, 
dromen en contrasten van vroeger en heden. Verhalen vertellen is altijd een belangrijk 
aspect geweest in Atilla zijn werken. Het is soms een puzzel die iedereen met zijne eigen 
gedachte kan oplossen. Instagram.com/atillasart

Kinderdagverblijf Willemijntje
De oudste kinderen van Willemijntje gingen aan de slag met Bakfietsjuf Marjo. 
Experimenten met klei en kleur. Kneden, rollen, mengen, bouwen. 
Al spelend creëren ze samen unieke beelden. 
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Binnen expositie
Wilhelminapark 53

Wilhelminapark 43

Maak ‘t mee in de wijk 
Wilhelminapark 40

PARK
Het niet-commerciële podium voor hedendaagse beeldende kunst, dat werk van 
eigentijds talent en ervaren makers presenteert. Kunstenaars krijgen in PARK de ruimte 
om te experimenteren, discussiëren en voor publiek tentoon te stellen. Het intieme en 
tegelijkertijd imposante kunstpodium opereert op landelijk niveau met altijd een 
inhoudelijke link met de stad Tilburg. Tussen 13.00 en 17.00 uur toegankelijk.

Jeannette van Hoek
Jeannette werkt al jaren met acryl op doek en soms op papier, vorig jaar leverde een 
workshop zeefdruk dit resultaat op. ‘De natuur als vertrekpunt’. Het landschap komt in 
lagen tot stand, een impressie/expressie van landschap, niet realistisch en toch 
herkenbaar.

Keramiek workshop 
Park wezens van klei. Het werken in klei met kleine groepjes kinderen van 
BS de Stappen (groep 6) , in het atelier van Carin de Kok. In 2x 1 uur, hebben we eerst 
geoefend en daarna een klein (uitgehold) beeldje gemaakt. Na het verstenen zijn de 
beeldjes afgewerkt met een dip glazuur. 

54 Gasthuisring 4
Marjo Dirks en Yolande Deckers
Daar zit je dan thuis, de wereld is stilgevallen. Tijdens de tweede lockdown 
starten Marjo Dirks en Yolande Deckers een uitwisselingsproject. Iedere week, over en 
weer, een reactie in beeld. Zo ontstaan twee harmonica boeken naast elkaar, een 
weerslag van de tijd. Een zoektocht in beeld. 
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58 Gasthuisring 22
Henny van Heijst-Donkers
Borduren: steek voor steek
Als kind heeft Henny van Heijst-Donkers (1942) op de bewaarschool al leren breien 
van haar moeder. Daarna volgde haken, borduren, naaien. De liefde voor textiel is er al 
haar hele leven. Het borduurwerk in dit raam is vanuit het midden gestart en intuïtief 
uitgebouwd tot een groot geheel.

55

56

57

Gasthuisring 6

Gasthuisring 10

Gasthuisring 5

Linda van Os
Ik hou ervan om te spelen met vorm en compositie. Het is een proces van zoeken, met 
als doel harmonie en balans te vinden. Mijn werk is vaak een combinatie van schilderen 
en collage. Naast het maken van eigenwerk ben ik werkzaam als kunstdocent (Bakfiets-
juf) in het onderwijs en geef ik schilderen en mixed-media cursussen. www.sisalin.nl 

Erik van der Burgt
Studente Mila Chuncheva maakte een jurk van haar aantekeningen, als afsluiting van 
haar studietijd aan Tilburg University.

Just Quist
Studio de Gruyter biedt kleine bedrijven een groots kantoor in dit Rijksmonument. 
Met een culturele programmering in onze etalage willen we een bijdrage leveren 
aan het museumkwartier en bieden we een podium aan kunstenaars uit de regio. 
Nu te zien, werk van Just Quist.
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Gasthuisring 32

Gasthuisring 36-38

Lange Nieuwstraat 265

Marjo Dirks
Tijdens vergaderingen of telefoongesprekken tekent Marjo Dirks kantlijnen vol 
droedels. Deze keer heeft ze een leeg raam ter beschikking. Een droedel met verf 
en kwast voor een voorbijgaand publiek. 

Ingeborg van Meel 
Het leidende thema in haar werk is haar grote liefde voor natuur.
Vol verwondering en met een mix aan materialen en technieken, ontdekt, speelt en 
leert ze. Ingeborg’s missie: jou geluksmomentjes bezorgen. 
Haar werk is expressief en spontaan, met focus op mixed media en abstracte fotografie.

Jan Karremans
Het leven komt je in beelden naar je toe, iedere dag stromen ze je via de media 
tegemoet. Jan Karremans (1943-2019) gebruikte deze beelden voor zijn bijzondere 
pentekeningen. Thematiek, wat is de waarheid of echtheid in de opgeroepen beelden?

62 Lange Nieuwstraat 261
Annette Paulsen
Ik verken de bijzonderheden van ambachtelijke druktechnieken, zoals zeef-, diep- en 
hoogdruk. Hiermee spoor ik verrassende koppelingen tussen analoog en digitaal op, 
voorbij ambacht en traditie. Mijn activiteiten reiken van grafisch ontwerp/illustratie 
tot artistiek drukwerk en cursussen. In mijn vrij werk zijn ritme, tastbaarheid en 
artistieke creatieve proces van belang. 
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66 Lange nieuwstraat 189
Basisschool Tiliander
De kinderen uit de eerste en tweede klas tonen graag hun werk. Op de Vrije school 
wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnig werk. De kinderen krijgen naast muziek, 
toneel, ook schilder en tekenles. De onderwerpen zijn verbonden aan de seizoenen, 
de jaarfeesten of de lesstof. Het werk is een impressie van hetgeen ze normaliter ook 
doen.
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Lange Nieuwstraat 245

Maak ‘t mee in de wijk 
Lange Nieuwstraat 243

Lange Nieuwstraat 225

Lisette de Klerk
Mijn schilderijen zijn ontleend  aan de natuurkrachten. Ook mijn vilt objecten hebben 
aarde kleuren en organische motieven. Kunstroute zijn belangrijk om te laten zien dat 
kunst en kunstenaars bestaansrecht hebben in deze maatschappij waar steeds minder 
ruimte  is voor de vrije geest. Lisette de Klerk ATELIERZAKEN.

Portret workshop 
Ieder kind kan een gezicht tekenen, met twee ogen en een mond is het voor iedereen 
duidelijk. In een workshop onder begeleiding van de Bakfietsjuf leerde de kinderen goed 
kijken naar een gezicht en de basis van het portrettekenen. Zie hier de resultaten.

Marion Wopereis
Ik wordt geïnspireerd door het landschap, welke lijnen en vlakken spelen een 
essentiële rol? Op andere momenten is het een uitdaging om het gevoel van 
dingen over te brengen, zonder dat er precies gedefinieerd is wat het is.
Ik schilder veelal met acryl of gebruik gemengde technieken.
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Caloriestraat 14

Van Mierlostraat 29

Maak ‘t mee in de wijk
Energieplein 54 (Locatie Bijsterstede)

Barbara Nooijen
Als kind was ik al geïnteresseerd wat er onder de grasmat leefden. Insecten, natuur of 
het nu tekenen of schilderen of enkel beeldhouwwerk zijn. Barbara Nooijen haalt haar 
passie er uit, beweging in het werk is een zeer grote leidraad in haar werken. 

Jeannette van Hoek
Jeannette’s werk is geïnspireerd door de natuur: kleuren, sfeer, beelden. Dit werk heeft 
te maken met lagen in de lucht, die naar aanleiding van een foto zijn geschilderd op 
doek (acrylverf).
Niet te realistisch want het gaat om het weergeven van een gevoel en wat de kijker 
ervaart.

Woord en kleur workshop
Tijdens twee doe middagen in woonzorgcentrum de Bijsterstede werkten bewoners 
en kinderen aan deze gedichtposters. Woorden zoeken, zinnen maken, gedichtjes 
schrijven, stempels ontwerpen, kleur geven aan de tekst. Een mooie samenkomst 
van jong en oud onder begeleiding van Miek van Asten en Bakfietsjuf Marjo.

70 Energieplein 5 
Simone Bijlsma 
Ik ben zo vaak verwonderd, hoe onze natuur immer kunst voortbrengt. Het Licht 
schijnende op de  takken, als een dans met de schaduw. De bloemen en bladeren aan 
een  boom , struik of  plant die  kleur verliezend een tedere snaar doen raken. En 
immer weer zal het loslatende hout mij beroeren .En me doen ervaren hoe prachtig 
een schoonheid dit loslaten is.
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74 Nijverstraat 147 
Ingrid de Man
Werkende met verschillende technieken, op verschillend niveaux en met een 
verscheidenheid aan materialen, figuratief en abstract, ben ik steeds opnieuw 
dankbaar, dat ik zoveel moois mag laten ontstaan. Momenteel exposeer ik op 
verschillende plaatsen in Tilburg. In mijn huis is een doorlopende expositie.
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Optreden 
Lange Nieuwstraat 134

Open atelier 
Nijverstraat 171-a

Nijverstraat 153

Mommers4
Mommers4 is een muzikaal kwartet, bestaande uit Fons Mommers (piano en 
composities), Cor Links (slagwerk en techniek), Paul Hoogenboom (klarinet) en Johan 
Pols (stem). Zij maken eigen producties waar muziek, tekst en beeld altijd belangrijke 
elementen zijn. In hun vijfjarig bestaan hebben ze onder andere programma’s gemaakt 
over Antony Kok, Johan Dèr Mouw, sprookjes, en nu over de collagegedichten van 
Herta Müller.

Tilburgse Kunstkring
De Tilburgse Kunstkring is al bijna 75 jaar actief in de vrijetijdskunst. 50 amateur-
kunstenaars komen wekelijks bij elkaar om onder leiding van een professionele 
kunstenaar te tekenen, schilderen, boetseren of beeldhouwen. Op beide dagen 
zijn wij van 13:30 tot 16:00 uur aanwezig om belangstellenden te ontvangen. 
Ook is dan werk te zien van een aantal van onze leden..

Jacqueline Buster
Mijn werk bestaat uit een heerlijke mix van olieverf, pastel en aquarel schilderijen, een 
beetje afhankelijk van onderwerp en tijd die ik eraan wil besteden. Dit doe ik in ieder 
geval wekelijks bij de Tilburgse Kunstkring. Meestal werk ik naar natuur gerelateerde 
onderwerpen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mommers4	
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EENNTTRRÉÉEE  €€   1155,,--  

 info@mommers4.nl 
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De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun en de hulp van 
Prins Bernhard Cultuurfonds - Stichting Boekenschop - Stichting Jacques de Leeuw 

en Factorium cultuurmakers 
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Gasstraat 35

Nijverstraat 110 

Minckelersstraat 20

Reinder
Gasstraat, Gierende Kettingzaag, Ruisend Gekraak, Boom Weg, Bomen Weg.
Verzin! Verzin Nieuwe Bomen, Verzin Water, Verzin Leuk, Verzin Wij Gasstraat!
Bij Reinder, G35.

Henk Govaers
Ik schilder een fantasiewereld, die een spiegel is van de onze. De mensen en wezens 
die deze imaginaire wereld bevolken bestaan echt. Onze verbeelding is hun geboorte. 
Wie ogen heeft ziet ze overal; in boom, berg, wolk en mens en uiteindelijk op mijn 
doek. Kijk voor mijn kunst op mijn youtubekanaal: Henk Govaers

Julien Arts
Op eigenzinnige wijze creëert Julien Arts een beeldtaal die ontstaat uit innerlijke 
expressie. De verbazing die het opwerkt bij Julien is zijn grootste speelveld. Pieces of 
Arts is een visuele expressie die de uitdaging aangaat in zowel formaat, materiaal en 
balans in lijnspel versus vlakverdeling. Ieder vorm is uniek en een eindeloze zoektocht.

78 Oude Langstraat 58 a
Wendelmoet Langerak
Mijn werk is steeds in verandering, al veertig jaar vanuit eenzelfde bron. 
Het weerspiegelt wie ik ben en wat mij bezighoudt. Met de tijd heb ik momenten van 
schoonheid en inspiratie dieper leren ervaren. Verblijvend in de ‘leegte’ kan ik overal 
zijn. De tentoongestelde prent is een ode aan Frida Kahlo.
www.wendelmoetlangerak.vpweb.nl.
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Broerestr 1-02

Willem Pastoorsstraat 8a

Monique Mannaerts
Monique Mannaerts. Mijn werken zijn intuïtief en geïnspireerd door de natuur. 
Dynamiek, kleur en lijnvoering zijn kenmerkend voor mijn abstracte schilderijen. 
Heeft U interesse in mijn werk dan kunt U mij bellen op 06-44219859

PlakPlaats Tilburg
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert PlakPlaats TILBURG in Stadstuin 
Theresia, een collage-inloopavond voor beginnende en gevorderde collage-makers.
In de vitrine zie je collage’s van Plakplaats november 2021 met gebouw als thema.
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Oude Langstraat 58

Oude Langstraat 50

John Dohmen
John Dohmen (1950) beeldend kunstenaar, meesterzeefdrukker, leraar.
Ik combineer zeefdruk en schilderen.

Kleintje Monopole
Kleintje Monopole is een peuteropvang waar muziek, dans en beeldend centraal staat.
Een etalage met baksels van Kleintje Monopole. 
We dansen, zingen, springen
En maken de mooiste dingen
Al spelende ontdekken we …
Al bakkende verrassen we onszelf,  en jullie?
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Nijverstraat 22

Nijverstraat 28

Twimms
De textielkunst van Twimms heeft als basis altijd re-use denim. Het wandtapijt dat 
geëxposeerd wordt, is een zoektocht naar essenties van liefde, zoals vrijheid,  
schoonheid, overdaad, feest, afscheid of juist oneindigheid. Het tapijt is beschilderd, 
rijk geborduurd en bewerkt met vele andere textieltechnieken. Twimms.com maakt  
ook bijzondere denim-fashion op maat.

Louise Musters van Iersel
Toen ik nog jong was zag ik een schilderstuk van Els Smulders-Waijers dat mij van de 
sokken blies. Op slag nam ik mij voor om na mijn pensionering te gaan schilderen. Ik 
heb nu les van Ellen Geerts bij de Tilburgse Kunstkring. Dit werk maakte ik naar een 
foto uit mijn tuin..
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Nijverstraat 32

Veldhovenring 94

Tine van de Weyer
Naast beelden in brons realiseerde ik werk in metaal (Mantel der Liefde, Bredaseweg) 
en voerde ik keramisch werk uit. o.a. in deHasseltse Kapel realiseerde ik glasapplicaties. 
Sinds kort is daar handgevormd gebruikskeramiek aan toegevoegd. Met de SloofSoof in 
Tilburgse Taol en kookschort Leentje sta je niet met je mond vol tanden in de keuken.   

Kunstd’Inge
Als maker gebruik ik graag materiaal wat er reeds is om een nieuw beeld te maken. 
Alles kan een drager zijn waar ik met verf mijn eigen draai aan geef. Ik laat me 
verrassen door wat er ontstaat. Bij interesse in mijn werk wees welkom in mijn atelier 
bisschopbekkerslaan 263c
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89 Theresiaplein
GarsT
GarsT is afgeleid van het Oudfriese gast, wat in het Nederlands geest betekent. GarsT 
is een guerilla kunstproject om ongevraagd de publieke ruimte te vullen met kunst(en). 
Niet een persoon, maar personen, collectieven! Anoniem, verborgen en opeens daar, 
onverwachts en tegendraads. GarsT de geest uit de fles!
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Veldhovenring 164 

Van Sasse van Ysseltstraat 31

Rudi Klumpkens
Ik verken de wereld om mij heen. Leg beelden vast zoals ze zich aan mij voordoen 
zonder er daar nog iets aan toe te voegen. Kijk naar hoe de dingen zich tot elkaar 
verhouden in kleur, ruimte, vorm en inhoud. Vaak kom ik dan met abstract-realistische 
beelden thuis waarin ik voorbij de dingen kan kijken.
Zie ook www.fotorudi.nl

Tessa van Gestel
Onbewaakte momenten waar je bij was of bij wilt zijn, is waar ik graag over schilder. 
Mensen in hun element, beelden waar je blij van wordt of waar je mooie herinneringen 
aan hebt. Ook vind ik het leuk om te experimenteren in andere stijlen en met andere 
onderwerpen.





wijkraad

Maak ’t mee in de wijk  is mogelijk gemaakt door:

Deze kunstroute is mogelijk gemaakt door


