
Parkstad Atelierroute 2009 4/5  &  11/12  juli
Beeldend kunstenaars uit Parkstad Limburg houden 
open atelier op za 4 / zo 5 juli en za 11 / zo 12 juli 
van 11.00 tot 17.00 uur (tenzij anders vermeld). 
Voor meer informatie over de kunstenaars kijk op 
www.parkstadatelierroute.nl

Presentatie van alle deelnemende kunstenaars in 
Hee-art (hoofdlocatie) tijdens de Parkstad Atelierroute.
Informatiepunten: Victor / Vazom / eXplorion.

Openingstijden Hee-art (hoofdlocatie)
zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur. 

Opening vrijdag 3 juli vanaf 20.00 uur
Hee-art / Wilhelminaplein 24-26
6411 KW Heerlen 
www.hee-art.nl
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Harry van der Aart • 01
Te zien in Hee-art / Wilheminaplein 24-26,
6411 KW, Heerlen

- Schilderen / grafiek -
Kunstenaar, en docent bij Hee-art.

Guido Ancion • 02
Geerstraat 8, 6456 AK, Bingelrade
046 - 442 2120 / info@oyenancion.nl
www.oyenancion.nl 

- Beeldbouwer / Schilder / Graficus / Docent -
Dans, beweging, zweefmomenten van 
dansers: elementen waarmee de kunstenaar
steeds zoekt naar de juiste balans. Dit zijn
de ingrediënten die leiden tot de schilderij-
en en sculpturen van Guido Ancion. Het
menselijk lichaam vormt een niet aflatende
inspiratiebron.

Chantal Arnoldussen • 03
Tijdens de atelierroute alleen het weekend
van 4 en 5 juli geopend / Ransdalerstraat 56
6312 AH, Ransdaal / 043 - 459 3027
f.houben@hetnet.nl

- Mixed media -
Zij werkt met hout, ijzer, plexiglas, soms ook
in combinatie met textiel, papiersoorten en
acrylverf. Haar schilderijen zijn opgebouwd
in lagen. Hierdoor ontstaat er een 3-dimen-
sionaliteit binnen het platte vlak waarbij
kleur en transparantie het beeld bepalen.

Carry Bakker-Rinkens • 04
Groenstraat 185, 6374 JN, Landgraaf
045 - 533 2670 / carry.bakker@home.nl

- Beelden / keramische objecten -
Kunstenaar, en docent aan de Vrije
Akademie Z.O.M.

Julia Bertomeu • 05
Willemstraat 91, 6412 AP, Heerlen
j5bm@live.nl
www.freewebs.com/blanc-i-negre-atelier 

- Textiel / glasbewerken -
Mijn inspiratie haal ik uit mijn levens-
ervaring en mijn filosofie over het leven.
Mijn gobelin tapijten symboliseren ook de
verstrengeling van mijn belevenissen en
levenservaringen. Ik verbind door middel
van subtiele en breekbare glasconstructies,
elementen zoals transparantie, kleur en 
licht in mijn werk.

Nelly van den Boom • 06
Te zien in eXplorion / Schaapskooiweg 95,
6414 EL, Heerlen / 045 - 531 2659 
nellyh@home.nl

- Fotografie / (digitale) grafiek / brons -
Ik reageer impulsief op het nu, met een
zeker heimwee naar het verleden. Het verle-
den is te voelen in de muziek, de mensen
die daar mee bezig waren en met datgene
waar wij op bouwen. Vol bewondering voor
hun streven, vormt het mijn inspiratiebron.

Chispazo • 07
Albert Thijsstraat 31, 6471 WX, Kerkrade
(Eygelshoven, Industrieterrein Julia)
045 - 546 0971 / 06 - 47 081 888
info@chispazo.nl / www.chispazo.nl

- Glas, zilver, brons en keramiek -
Workshops sieraden maken met zilverklei,
bronsklei of glas, glaspanelen of driedimen-
sionale objecten. Tijdens de Parkstad Atelier-
route zijn er demonstraties in verschillende
technieken. Daarnaast kunt u in onze gale-
rie het werk van diverse glas- en sieraadkun-
stenaars bewonderen.

Edouard Delcourt • 08
Viel 7, 6456 AT, Bingelrade
ed.delcourt@hetnet.nl / www.eddelcourt.nl

- Brons / keramiek / schilderen -
Inspiratiebronnen: muziek, literatuur, film,
filosofie, spiritualiteit. Drijfveer: nieuws-
gierigheid, het raadsel, het ontdekken, de
behoefte om te experimenteren met 
materialen, de overwinning, de nederlaag.

Daniela Dierx • 09
Tijdens de atelierroute alleen het weekend
van 4 en 5 juli geopend / Groenstraat 112,
6374 JT, Landgraaf / 06 - 11 080 563
dierx36@zonnet.nl

- Sieraadvormgeving -
Exclusieve handgemaakte sieraden. Alle sie-
raden worden gemaakt naar eigen ontwerp
en volgens de nieuwste trends en laatste
mode. Er wordt gebruik gemaakt van kwali-
tatief hoogstaande producten en natuurlij-
ke materialen van allerlei aard.

De Parkstad Atelierroute 2009
is tot stand gekomen met financiële 
ondersteuning van de provincie Limburg, 
en de Parkstad Limburg gemeenten. 

Leo Eussen • 10
Exdellerweg 8, 6371 CC, Landgraaf 
(wijk Kakert) / 045 - 531 4098
leo-eussen@hetnet.nl
www.keramiekplein.nl

- Keramiek -
Leo Eussen werkt als een vernieuwende
keramist en keramisch adviseur. Zijn sculp-
turen kenmerken zich door constructief ster-
ke vormen met bijpassende afwerking. De
gekozen huid van de beelden en de presen-
tatie versterken de essentie van zijn werk.

Willem Fermont • 11
Te zien in Victor / Heerlerbaan 66, 
6418 CH, Heerlen / 045 - 524 4754
info@willemfermont.nl
www.willemfermont.nl

- Multidisciplinaire kunst -
Willem Fermont is een onderzoeker. Het
onderzoek levert bijproducten op, kunstwer-
ken. Kunstwerken zijn vervellingen van de
geest. Ze getuigen van de gemoedstoestand
van dat moment. Momenteel onderzoekt 
hij het verschijnsel tijd. Uit zijn onderzoek
kwam het tentoongestelde 'Einsteins's 
jaarringen' voort.

Jacqueline Florie • 12
Tijdens de atelierroute alleen op zaterdag 
4 en zaterdag 11 juli geopend / Holzstraat 5,
6461 HK, Kerkrade / info@lientjesateljeetje.nl
www.lientjesateljeetje.nl

- Kunst- en kinderatelier -
De kunst is intuïtief, levendig en warm. 
Ieder kunstwerk heeft een eigen verhaal.
Haar kleur- en vormgebruik raken de 
toeschouwer in de puurste vorm... op ziels-
niveau. Jacqueline werkt in haar atelier met
kinderen en (groot)ouders. Ze verzorgt work-
shops en kinderfeestjes.

Paul Franken • 13
Te zien in Vrije Akademie ZOM
Spekhofstraat 15, 6466 LZ in Kerkrade
paulfrankenjunior@hotmail.com
www.paulfranken.biz

- Acrylschilderijen -
Mijn onderwerp is reizen en religie. Ik maak
kunst om mezelf te kunnen ontwikkelen
vanuit mijn eigen oorsprong. Opvallend in
mijn werk is dat ik na een ontdekkingstocht
langs de computer mij weer opnieuw vast-
houdt aan conventio-nele middelen.

Henk Gerards • 14
Te zien in Victor / Heerlerbaan 66, 6418 CH,
Heerlen / henk.gerards@hetnet.nl

- Schilderen / Tekenen -
Zijn werk toont een fascinatie voor mensen
en vooral voor hun gezichten. Waarnemin-
gen van personen verwerkt hij in een figura-
tieve weergave op een expressieve en vaak
kleurrijke manier. Mede door een vorm van
enscenering ontstaat in zijn werk vaak een
surrealistische sfeer.

J.C.G. Gielens • 15
Benzenraderweg 263, 6417 SP, Heerlen
www.josgielens.nl, jgielens@home.nl   

- Schilderen -
Ik ben vooral bezig met kleur en het samen-
spel van verschillende vlakken. Soms wordt
daardoor een ruimtelijkheid gecreëerd, die
niet realistisch is. Deze ruimtelijkheid ont-
staat door het subtiel aanbrengen van verf
en toonverschillen daarvan, aangevuld met
ogenschijnlijk figuratieve elementen.

Ger Groeneveld • 16
Hovenstraat 138, 6374CT, Landgraaf
ger.groeneveld@online.nl
www.gergroeneveld.nl

- Schilderen -
Inmiddels 26 jaar beroepskunstenaar. Ik ben
altijd op zoek naar mijn eigen grenzen op
kunstgebied maar die heb ik nog niet ge-
vonden. Op Youtube staat een trailer van de
‘Ontmoeting der Koninginnen’ en dit is een
schilderij van 4 x 3 meter dat ik in 2007/08
heb gemaakt.

Ton Hasenaar • 17
Europalaan 537, 6441 VP,  Brunssum
045 - 750 3702 / 06 - 44 547 333
tonhasenaar@versatel.nl
www.tonhasenaar.nl

- Schilderen / fotografie -
Ton Hasenaar (1954 Weesp) heeft zijn oplei-
ding in Amsterdam genoten. Zijn olieverf-
schilderijen zijn in de stijl van het abstract
expressionisme. Hij zoekt inspiratie in zijn
gevoelens op het moment van schilderen.
Zijn werken hebben passende thema’s waar-
in wij ons kunnen spiegelen.

Willemijn Heijboer • 18
Te zien in Victor / Heerlerbaan 66, 6418 CH,
Heerlen / willemijnheijboer@planet.nl 

- Bronzen beelden -
Het werk van Willemijn Heijboer kenmerkt
zich door een opvallende eigenzinnige
beeldtaal. Aan de natuur ontleende vormen,
maar ook de alledaagse dingen inspireren
haar tot het maken van zorgvuldig afgewo-
gen beelden.

Penelope Hermans • 19
Te zien in eXplorion / Schaapskooiweg 95,
6414 EL, Heerlen / pepe.hermans@12move.nl
www.penelopehermans.nl  

- Schilderen -
Ik maak vrolijke, kleurrijke en een beetje
naïeve schilderijen op acrylbasis. Tevens
maak ik hierbij gebruik van collagetechniek
en daarvoor gebruik ik natuurlijk materiaal
maar ook computeronderdelen, glas, enz.

Riekje Isbrücker • 20
Barbarapad 20, 6432 AG, Hoensbroek
06 - 10 567 800 / atelier.riekje@home.nl

- Schilderen -
De ondertoon in het werk van Riekje wordt
bepaald door het speelse, het relativeren,
het terugbrengen tot de kern. Zo ontstaan
gecomponeerde, poëtische voorstellingen,
gevoelig en boeiend, aldus Peter Keulers van
Galerie Artium Arcana in Bladel.  

Jac Janssen • 21
Te zien in eXplorion / Schaapskooiweg 95,
6414 EL, Heerlen / 045 - 531 9777
jacjanssen@hetnet.nl
www.kunstgalerij-jac.nl

- Keramische en bronzen beelden -
De beelden die Jac Janssen laat zien, vinden
hun ‘roots’ in lang vervlogen beschavingen.
Als tekens van een eeuwigheidgedachte
houden ze als het ware de wacht bij een 
verborgen wereld.

Paul Janssen • 22
Venweg 2, 6445 XW,  Brunssum
045 - 564 0131 / www.kunstkwadraat.nl
www.grafiek-online.nl
www.biocentric-communication.com

- Etsen / Kartondruk / Ruimtelijk / Glas -
Paul werkt volgens het principe van visuele
en biocentrische communicatie. Door het
werken van de kunstenaar vanuit de viven-
cia deelt de toeschouwer via het onder-
bewuste in de ideeën, gevoelens en emotie
van de kunstenaar.

Carina Janssens • 23
Bulkemstraat 7, 6369 XS, Simpelveld
info@carinajanssens.nl
www.carinajanssens.nl

- Beeldhouwen en schilderen -
Wind, wolken, water. Dat zijn de elementen,
welke deze kunstenares en haar werk blij-
vend boeien. De schreeuw van een watervo-
gel, de vis die het water klieft, het gewapper
van het dundoek achter aan de kleine mast.
Het rusteloze van wind, wolken en water.

Marcel Jongen • 24
Jeustraat 73, 6367 EV,  Voerendaal
045 - 575 4917 / Neonart@cuci.nl

- Neonglasblazer -
Actief als producent van gasontladings-
lampen en beter bekend als Neon. Met als
doeleinden: interieurverlichting, lichtkunst-
objecten, en lichtreclame.

Bert Kreijen • 25
Richerstraat 27, 6461 VP Kerkrade
045 - 545 5956 / bkreijen@hetnet.nl 
www.edelsmeedkunstkreijen.nl

- Beeldend kunstenaar / Edelsmid -
Als vormgevend kunstenaar zoek ik het
spanningsveld tussen materie en vorm. Het
is fascinerend en uitdagend om vanuit het
platte vlak ruimtelijke vormen te maken,
steeds toetsend aan een kunstzinnige maat-
staf. Een brug tussen abstracte creativiteit
en tastbare / concrete vorm.

Kunstwerkplaats • 26
Kunstmest & Co
Toont werken van Sandra Hommen /
Pierre Nollé en 25 cursisten

Kleine Straat 1D, 6422 PS, Heerlen
045 - 571 9328 / 06 - 22 380 856
kunstmestenco@hotmail.com
www.kunstmestenco.nl

- Beeldend vormgeven / schilderen / 
grafiek  / mixed media -
Kunstmest & Co verzorgt cursussen, work-
shops en projecten voor scholen, bedrijven
en particulieren. Ervaren, bevoegde kunst-
docenten/kunstenaars staan klaar om te
begeleiden en wensen van de klant vorm te
geven. De werkplaats is uitgerust met een
aparte galerie.

Elyanne Lempers • 27
Burg. de Hesselleplein 8, 6411 CG, Heerlen
045 - 511 2515 / 06 - 14 347 003
elyanne.lempers@hotmail.com

- Schilderen -
De schilderijen zijn realistisch; landschap-
pen, dieren en portretten. Ik blijf dicht bij de
natuur. De techniek is aquarel, acryl of olie-
verf. Ik ben docent tekenen en textiele werk-
vormen. Er wordt dan ook les gegeven in
mijn atelier.

Rinus van Leunen • 28
Rinusart / Hommerterweg 104, 6431 EX,
Hoensbroek / 045 - 711 2020
info@rinusart.nl / www.rinusart.nl

- Glaskunst -
Wij zijn gespecialiseerd in glaskunst zoals:
glas-in-lood, restauraties, fusing, brandschil-
deren, zowel in opdracht als vrije werken.
Wij werken ook in de volgende technieken:
schilderen, etsen en grafiek. Wij geven
tevens workshops glasschilderen.

Marie-José van der Meer • 29
van Weerden Poelmanstraat 223, 6417EM,
Heerlen / marie_jose@planet.nl   
www.galeriedekleinetuin.com 

- Beelden in brons en klei -
Marie-José legt de nadruk op de vrouw in 
al haar facetten. Zij toont beelden van vrou-
wen die stralen of ingetogen en verbonden.
Haar belangrijkste inspiratie is het leven
zelf, waar vooral de vrolijke kant de boven-
toon voert en de vrouw een prominente
plaats inneemt.

Elly Mensing, Galerie Tellus • 30
Baanstraat 36372 AG, Landgraaf
045 - 531 3468 / 06 - 40 044 531
galerie.tellus@planet.nl
www.petervanwell.nl

- Ruimtelijk -
Oorspronkelijk creëerde Elly uitsluitend
draaiwerk, maar ze ging over op het hand-
matig vormen van de klei. Schalen, vazen en
sieraden zijn haar geliefde onderwerpen.
Naast het gebruik van steengoedglazuur
past ze bij een deel van haar werk de raku-
techniek toe.

Gady Mirtenbaum • 31
Te zien in Vrije Akademie ZOM
Spekhofstraat 15, 6466 LZ in Kerkrade
045 - 535 24 23 / gady@home.nl

- Schilderijen in acryl en mixed media -
Mijn werken tonen vaak portretten van
onbekende mensen. Deze zijn geïnspireerd
op gezichten die ik op straat zie of ergens
anders. Ik werk vanuit het principe dat ik
voor mezelf een aantal ogenblikken vastleg
en dit probeer vast te leggen in een 
schilderij.

Ger Moens • 32
Te zien in eXplorion / Schaapskooiweg 95,
6414 EL, Heerlen / notherland@gmail.com
www.myspace.com/whoestwood

- Beeldhouwer / sieraden -
Het veelzijdige aspect van hout zet mij 
telkens weer aan tot ontdekken en creëren.
Het is als het ware een wisselwerking tussen
mij en het hout. Dit is afhankelijk van het
soort hout, mijn gedachten en de buiten-
wereld.

Pascal Moors • 33
Te zien in Victor / Heerlerbaan 66, 
6418 CH, Heerlen / 06 - 48 763 079
mail@pascalmoors.nl
www.noseforphotography.nl

- Fotografie -
Pascal Moors fotografeert vanuit passie en
een stevige gedrevenheid! Zijn werk is zeer
gevarieerd en vloeit voort uit zijn eveneens
brede interesses. De ‘rode draad’ in zijn werk
is dat er vrijwel altijd een relatie met perso-
nen is, al dan niet, geheel in beeld. 

Tom van Munster • 34
Steenbergstraat 20, 6442 XN,  Brunssum
045 - 527 0071 / t.v.munster@hetnet.nl
www.tomvanmunster.nl

- Schilderen -
Mijn bewondering voor de omgeving en 
de alledaagse onderwerpen die mij boeien, 
probeer ik op een natuurgetrouwe wijze
vast te leggen met verf op doek.

Armand Naebers • 35
Hommerterweg 229, 6431 EV, Hoensbroek 
045 - 522 0677 / 06 - 10 813 295
anaebers@hotmail.com
www.armandnaebers.nl

- Bronzen beelden en objecten -
Armand creëert uitdrukkingsvolle en expres-
sieve sculpturen uit brons, waarbij mensen
en dieren de hoofdrol spelen. De sculpturen
tonen overeenkomsten doordat zij allemaal
de beweging en de dynamiek van het leven
weerspiegelen.

Jan Nijssen • 36
Hagedoornstraat 15, 6417 AP, Heerlen
045 - 542 8123 / jannijssen@gmail.com
www.jannijssen.nl

- Schilderijen -
Verhalende schilderijen / verzonnen 
personen / stadsgezichten op locatie.

Jet Nuij • 37
St. Nicolaasstraat 39, 6369 XM Simpelveld 
045- 544 1805 / info@handweaversdesign.nl
www.handweaversdesign.nl 
www.jetnuij.nl

- Textielvormgeving -
Naast het ontwerpen en handmatig weven
van kledingstoffen vergroot ik mijn weefsels
uit tot in de ruimte zwevende, monumenta-
le doeken. Vezels, structuren en eigenschap-
pen van materialen vormen mijn inspiratie-
bron. De keuze voor textiele materialen en
de ambachtelijke werkwijzen vormen het
uitgangspunt voor mijn werk.

Joyce Oyen • 38
Geerstraat 8, 6456AK Bingelrade
046 - 442 2120 / info@oyenancion.nl
www.oyenancion.nl

- Keramiste / Docent keramiek / Instructeur
art clay silver ( zilverklei) -
Mijn werk ontstaat voor een belangrijk deel
op de pottenbakkersschijf. Binnen de beper-
king van de ronde vorm, ben ik voortdurend
op zoek naar het esthetische evenwicht in
mijn creaties. De vormen ontstaan vanuit
een smalle basis en ze worden meestal door
en door gekleurd met oxides.

Fia Pinkers • 39
Schutteheiweg 41, 6343 AG, Klimmen
045 - 405 1305 / fiapinkers@hetnet.nl
www.kunstenaarsinlimburg.nl

- Tekenen / schilderen - 
Architectuur en ruimte vormen het uit-
gangspunt. Ik bouw mijn beelden al schil-
derend op, laag over laag, door middel van
vorm en kleur. Ik roep de sensatie van de
bouwwerken op door de ordening van ele-
menten uit de architectuur en de elementen
licht, ruimte en transparantie. 

Els Puts- • 40
Gouder de Beauregard
Te zien in Victor / Heerlerbaan 66, 
6418 CH, Heerlen / 045 - 544 1562
bert.puts@wanadoo.nl
www.kunstenaarsinlimburg.nl

- Keramiek / schilderen -
Beelden en maskers groeien en ontstaan al
werkende vanuit mijn handen en vanuit
mijn gevoel. Ik werk in zowel figuratieve als
abstracte vormen. Meestal gaat mijn voor-
keur uit naar figuratief en door de drie
dimensionaliteit biedt iedere zijde van mijn
beelden een eigen aanzien.

Jos Ramakers • 41
Dorpstraat 17/17a,  6454 AG, Jabeek
j.w.ramakers@home.nl
www.galerierem.nl

- Schilderen -
Jos Ramakers schildert in diverse stijlen en
technieken. In al zijn werken zit een figura-
tief element.

Claudy Repin • 42
Tijdens de atelierroute alleen het weekend
van 4 en 5 juli geopend / Marebosjesweg 15,
6446 AA, Brunssum / 045 - 575 0008 / 
06 - 30 364 341 / claudyrepin@hotmail.com

- Assemblages / schilderen / fotografie -
Een aantal thema’s vormen de rode draad
zoals: verlangen, koesteren en dromen.
Zelfgeschreven teksten en een geheel eigen
symboliek vertellen over haar innerlijke
wereld. Door het gebruik van zowel robuus-
te als fijne, veelal oude, materialen ontstaat
er vaak een kwetsbaarheid in haar werk.

Wiel Ritterbeeks • 43
Albert Thijsstraat 29, 6471 WX, Kerkrade
a4wiel@hotmail.com / www.a4airbrush.nl

- Schilder-airbrusher -
Wiel Ritterbeeks brengt met schildersmes-
sen dikke lagen acrylverf op het doek aan
om het vervolgens met de airbrushtechniek
haarscherp uit te werken. Door de combina-
tie van deze technieken lijkt het object 'uit
het schilderij te groeien'.

Liliana Robek-Bresa • 44
Hazelaar 10, 6444 DL, Brunssum
06 - 48 077 698 / liliana.robek@hccnet.nl 
www.liliana.nl

- Beeldhouwen / schilderen -
Liliana Robek begon In 1998 naast schilderen
ook met beeldhouwwerken, meestal brons.
Een thema dat steeds weer terugkeert in
haar werk zijn figuratieve beelden die sier-
lijk van vorm zijn en ontstaan vanuit een
zekere vrouwelijke benadering.

Jenny Roost • 45
Spoordijkstraat 18, 6431 GP, Hoensbroek
045 - 521 4746 / 06 - 20 689 759
jw.roost@tiscali.nl / www.jennyroost.com

- Beeldhouwen / edelsmeden - 
Vlakken, lijnen en de ruimte ertussen vor-
men de ingrediënten voor volume in de
beelden en sieraden. Tevens maakt zij lange
eenvoudige mensgestalten. De juweelcrea-
ties worden getypeerd door een ruimtelijke
en speelse vormgeving en kernwoorden
zoals oer-basic-ruigheid.

Trees Ruijs • 46
Landsruwe 2a, 6367 MC, Ubachsberg
trees.ruijs@gmail.com
www.stokstaartje.nl/treesruijs

- Olieverf op linnen -
Trees groeide op Java, waardoor haar werk
uitgroeide tot een mix van Oost en West.
Elementen zoals kleur, symbolen en vorm uit
deze culturen worden verweven tot één stijl
en op een zodanige wijze dat het als een
eenheid en bij elkaar horend overkomt.

Brigitta Santegoeds • 47
Weustenraedtstraat 58, 6431 GV, Hoensbroek
045 - 521 5377 / 06 - 51 635 316
info@bsantegoeds.nl
www.bsantegoeds.nl

- Monumentale vormgeving -
Brigitta ontwikkelde een schilderstijl die
gekenmerkt wordt als expressionistisch,
symbolisch en figuratief. Ze gebruikt als
basis de kleur blauw en dit geeft haar schil-
derijen een bepaalde kracht. Een gevoel bij
een voorwerp, persoon of landschap vormt
de aanleiding en inspiratiebron om te gaan
schilderen.

Miryam Schobben • 48
Te zien in Vrije Akademie ZOM
Spekhofstraat 15, 6466 LZ in Kerkrade
miryamschobben@hotmail.com
www.kunstvademecum.nl

- Schilderen -
Het hoofdthema in het werk is ‘het proces
van het onderweg zijn’ en de verbazing over
hetgeen zich hierdoor allemaal onverwacht
aan je ontvouwt. Myriam is bijzonder
geboeid door de mens die zijn voetsporen
zet in zijn eigen ‘Terra Incognita’ en daarin
op ontdekkingsreis durft te gaan.

Sjra Schoffelen • 49
Etzenrade 11, 6454 AT, Jabeek
045 - 525 2370 / schoffelen.sjra@hetnet.nl

- Beeldhouwen -
Opleiding Stadsacademie en Jan van Eyck-
academie Maastricht. Het werk heeft zowel
abstracte als organische uitgangspunten en
kenmerken. De gebruikte materialen zijn
hoofdzakelijk brons, steen en kunststoffen.

Paulette Snijders • 50
Atelier - Galerie ‘Aalbekerhoeve’
Aalbekerweg 85, 6336 XN, Hulsberg
(Aalbeek) / 045 - 405 9188
loek@aalbekerhoeve.nl
www.galerieaalbekerhoeve.nl

- Schilderijen en bronzen beelden -
De creatieve inspiratie van Paulette is een
vlucht uit de werkelijkheid die zich uit in
droombeelden in zowel haar schilderijen als
beelden. Haar thema’s zijn vaak de verbeel-
ding van beweging, muziek en mythen.

Maria Stams • 51
Molenweg 19, 6471 HA, Eygelshoven
045 - 542 5671 / www.mariastams.nl
mariastams@apart-kunst.nl

- Beelden en portretten in klei en brons -
De basis voor de krachtige beelden en por-
tretten zijn kleine modelstudies en tekenin-
gen. Ze ‘schildert’ als het ware met klei en
typeert zo het model. De essentie van de
geportretteerde wordt in een momentopna-
me neergezet in een vlotte manier en op
een wijze die ‘vluchtig is als een blik’.

Gabriela Stroe • 52
Veldhofstraat 45, 6471 CD, Eygelshoven
045 - 545 7178 / stroe_gabriela1@yahoo.com
www.galerie-gabrielastroe.com
www.pension-art-galerie.nl

- Schilderen -
Gabriela heeft een eigen stijl ontwikkeld. Zij
brengt meestal de verf direct op doek aan
zonder voorafgaande schetsen. Bloemen vor-
men voor haar een grote bron van inspiratie
en dat weerspiegelt zich in haar olieverf-
schilderijen.

Petra Timmermans • 53
Geerstraat 6, 6411 NR, Heerlen
timmep@hetnet.nl
www.scheppendeverbeelding.nl

- Schilderen / mixed media - 
Voor deze atelierroute heeft Petra Timmer-
mans een aantal horoscoopschilderingen bij
particulieren teruggehaald om ze eens te
exposeren. Verder zal er nieuw werk te zien
zijn (mixed media).

Kijk ook op: 
www.parkstadatelierroute.nl

Een aantal kunstenaars houden geen open atelier, 
maar exposeert werk op de volgende locaties: 
eXplorion / Schaapskooiweg 95, 6414 EL, Heerlen 
Victor / Heerlerbaan 66, 6418 CH, Heerlen
Vrije Akademie ZOM / Spekhofstraat 15, 6466 LZ,
Kerkrade. Deze locaties zijn teven informatie-
punten naast de hoofdlocatie Hee-art.

Christel VanderBroeck-Jansen • 54
Tijdens de atelierroute alleen het weekend
van 4 en 5 juli geopend / Steenenkruisweg 11
6374 AA, Landgraaf / 045 - 531 0609
christelvanderbroeck@live.nl

- Edelsmid -
De kunst in de vorm van sieraden, wordt
dichtbij jezelf gedragen en moet daarom
persoonlijk en toegankelijk zijn. Door het
toepassen van verschillende technieken en
het combineren met verschillende materia-
len, krijgt ieder sieraad zijn eigen uitstraling
mee.

Peter Vandeweijer • 55
Tijdens de atelierroute alleen het weekend
van 4 en 5 juli geopend
Atelier eeneentwee, Groenstraat 112, 6374 JT,
Landgraaf / hansverbong@tiscali.nl
peter.vandeweyer@thomascook.nl

- Acrylverfschilderijen -
Presentatie in atelier en tuin.

Carol Vanselow • 56
Te zien in Vrije Akademie ZOM
Spekhofstraat 15, 6466 LZ, Kerkrade
www.fotografie-vanselow.nl
crvanselow@gmail.com

- Fotografie -
Carol neemt bewust afstand van digitale
fotografie, zij wil de oorsprong van fotogra-
fie voelen. Zij wil voelen wat fotografie zo
speciaal maakte in het verleden en in de
gedachten van mensen. Zij vindt met ‘pin-
hole fotografie’ als het ware opnieuw de
magie van fotografie uit.

Yanetta Wald van Hemelrijck • 57
Sittarderweg 48, 6412 CG, Heerlen
045 - 572 8388 / 06-12 865 476
www.keraya.nl / info@keraya.nl
keraya56@gmail.com

- Keramiek -
Yanetta emigreerde in 1978 naar Nederland.
Ze weet haar liefde voor werken met kera-
miek op enthousiaste wijze over te dragen
aan zowel haar cursisten als ook bezoekers
van haar exposities. Yanette heeft een bij-
zondere voorliefde voor gezichten, hoofd-
tooien en de expressie ervan. 

Maud Wedick • 58
Bockstraat 546461VX  Kerkrade
06-45 422 144 / www.wedickontwerpt.nl
maud.wedick@home.nl

- Vormgeving -
Maud Wedick ontwerpt aan de hand van
verschillende factoren. Soms maatschappe-
lijk relevant, soms persoonlijk, maar altijd
met een vleugje humor. Materiaalonderzoek
krijgt hierbinnen een zeer belangrijke rol,
net als fascinatie voor texturen, materialen
en verschillende productiemethoden.

Peter van Well • 59
Galerie Tellus / Baanstraat 3, 6372 AG,
Landgraaf / 045 - 531 3468 / 06-40 044 531
www.petervanwell.nl
galerie.tellus@planet.nl

- Keramiek -
Zijn inspiratiebronnen zijn hoofdzakelijk
mens en dier. Peter: ‘een van mijn uitgangs-
punten is een onderzoek naar de mooie
vloeiende vormen van mijn onderwerp. 
Deze vormen maak ik vervolgens nog sterker
door ze uit te werken en verlies daarbij de
basisvorm niet uit het oog’.

Louis M.Wierts • 60
Montfortstraat 4, 6333 BL, Schimmert
www.louiswierts.nl
louiswierts@orange.nl

- Beeldhouwen -
U kunt bij Louis terecht voor: atelier en 
galeriebezoek, cursussen, workshops, beel-
dentuin, bronzen beelden. De kunstenaar is
gespecialiseerd in: combinaties van brons
met kristalglas, portretten in keramiek of
brons, penningen en awards, evenals vele
ontwerpen van vogels, al dan niet geabstra-
heerd.

Loe Wouters • 61
Viel 3, 6456 AT, Bingelrade
046 - 442 3788 / lwjwoutes@home.nl 

Loe Wouters verwierf bekendheid met zijn
monument ‘Het doodverzwegen kind’ in
Heerlen. Hij werkt en exposeert in Viel, gele-
gen tussen Bingelrade en Doenrade. In deze
plaats heeft hij een gastvrije en gemoedelij-
ke kleine galerie waar de bezoekers schilde-
rijen, bronzen, keramiek en diverse soorten
grafiek aantreft. 

Malène Zegers • 62
Te zien in Hee-art / Wilheminaplein 24-26,
6411 KW, Heerlen / 045 - 574 3603
www.malenezegers.nl
malene.zegers@live.nl 

- Schilderen -
Grenzen zijn vage contouren waarbinnen de
mens tracht zijn werkelijkheid te leven en
waarvan  deze schilderijen beelden vormen
die een interactie vormgeven tussen de kun-
stenaar en zijn onderwerp. Een onderwerp
in een vormgegeven beeld van sekse, erotiek,
onderdrukking en humor voortkomend uit
een vormloze  innerlijke grens die de border-
line tussen binnen en buiten weerspiegeld.

Adri en Thea Zoethout-Steijns • 63
Galerie en Atelier ‘DE THUN’
De Thun 91, 6419 XE, Heerlen-Welten
www.dethunkeramiek.nl
info@dethunkeramiek.nl 

- Keramiek en glasobjecten-
Keramiek/Glaskunstenaar Adri Zoethout
werkt met een combinatie van glas en kera-
miek. Hij snijdt vensterglas op een zondani-
ge manier dat men zich niet kan verwonden
en laat vervolgens het schuren en polijsten
achterwege. De diverse lagen worden met
UV lijm en met veel geduld samengevoegd
tot een kunstwerk. Thea Zoethout - Steijns is
keramiste.


