KUNST
IN
OPEN
RUIMTE
WA N D E L R O U T E

Beste wandelaar, beste kunstliefhebber,
Met onze wandelroute “Kunst in open ruimte”
heeft Bocholt, als tweede in heel Limburg, een
mooi alternatief voor het bewonderen en het
beleven van kunst gevonden.
Zo willen we kunst voor iedereen toegankelijk
maken en dichter bij de mensen brengen. Ook
willen we een andere invalshoek geven aan de
toch nog steeds vage schim die vaak rond het
woord “Kunst” zweeft.

We hopen jullie met deze wandelroute een
mooie, verfrissende en nieuwe kijk te kunnen
geven aan de werken die tentoon gesteld zijn, de
materialen die gebruikt zijn en de plaatsen waar
ze zich bevinden.
We wensen jullie nog een mooie dag met mooie
herinneringen aan ons Bocholt.
Zin in meer?
Kom gerust langs bij onze Dienst Vrije Tijd,
zij helpen je graag verder.
Schepen van Cultuur,
Lieve Theuwissen.
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ROUTE.
De wandeling is 4,5 km lang en vormt
een lus. Je kan dus op elke plek van de
route beginnen aan de wandeltocht.
Neem een kijkje op
www.bocholt.be/kunstinopenruimte
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VERHEES JOLANDA.
Bocholt perspectief.
Als vormgeefster ben ik van alle markten thuis: schilderen, bodypainting,
sculpturen, enzo verder.
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JCH de Steen

Bocholt staat gekend om haar prachtige
passantenhaven, de brouwerij, de kanalen,
molens, kortom alle fantastische toeristische plekken te midden van natuurgebied
Kempen-Broek. De keuze was vlug gemaakt. Desondanks al de voorop
genoemde pracht, viel voor mij de fietsbrug in het oog, die ook op deze
kunstroute te bezichtigen is.
Ik koos voor een mooi perspectief (een kijk) op de fietsbrug en ons
prachtig kanaal. Haar bestemming in ‘De Steen’ heb ik trachten weer
te geven door mijn werk een beton look te geven. De naam Bocholt is
op de kaart te gezet, onderstreept met schaduw. De visie op natuur
en toerisme is zo in geschetst dat bij binnenkomst
in de Steen,
mensen zich uitgenodigd gaan voelen de kunstroute en trekpleisters verder te gaan verkennen.

WYERS
MARIE-JEANNE.
Marie-Jeanne Wyers maakt deel uit
van de 6 keramici.

JCH de Steen

Keramiek wordt handmatig gemaakt
met wit bakkende klei en nabehandeld met glazuur. De klaproos is vurig
rood en zacht door haar zijdezachte
bloemblaadjes. Deze bloemen zijn
het symbool van de Eerste Wereldoorlog en zijn het meest geliefde
onkruid.
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NEYENS ANNE.

JCH de Steen
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Sinds ik een potlood kan vasthouden, ben ik nooit gestopt met tekenen
en schilderen. Het werd een passie en ik besloot om een leven rond die
passie te bouwen. Ik begon traditioneel met potlood op papier maar
toen ik ouder werd ontdekte ik digitaal schilderen.
Ik werk voornamelijk digitaal in Adobe Photoshop of met Procreate op
mijn iPad. Soms word ik nostalgisch en ga terug naar mijn roots met
kleurpotloden en acrylverf. Ik beschouw mijn stijl als erg vrouwelijk en
“Pop-y”.

www.instagram.com/mrs.anniemation
www.mrsanniemation.com

KUNSTACADEMIE
NOORD-LIMBURG.
Wij zijn Kunst!

omgeving Gemeentehuis

Wij zijn de leerlingen lagere en
middelbare graad van de Kunstacademie Noord-Limburg, afdeling
Bocholt. Met dit werk willen we laten zien dat we allemaal anders zijn
maar toch één gelijkenis hebben.
We houden van kunst maken! We
leren de verschillende technieken
en materialen kennen waarmee we
aan de slag kunnen. In een open
gezellige sfeer kan je je creativiteit
de vrije loop laten. En zo komen
dan de kleinste en gekste ideeën tot
leven. Iedereen is welkom!

www.kanl.be
info@kanl.be
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SMETS
JOHNNY.
De natuur, die Bocholt draagt.
Het kunstwerk beeld uit;
Een beukenboom met cultuur en
geschiedenis van Bocholt.

omgeving Gemeentehuis
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De beuk draagt het logo van Bocholt.
Het logo symboliseert de brouwerij,
Sezoensrally en St.-Kristoffelbedevaart
met autozegening, de Torenkruiers (verplaatsing van de kerktoren) en
carnaval als het uitgaansleven.
Het werk is vervaardigd uit blank staal, gevormd en koud gesmeed, gelast met half automaat. Tijdens de werkzaamheden werd enkel gebruik
gemaakt van hamer, tang, slijpmachine en halfautomaat lasapparaat
het is dus volledig met de hand gemaakt.
De veiligheid van de Torenkruiers word gegarandeerd door veiligheidshelmpjes ontworpen door koperkunstenaar Albert
Vaesen. Om het kunstwerk te beschermen tegen alle
weersomstandigheden werd het
gepoedercoat bij Hegge in Hamont-Achel.

JAN
LATINNE.
De pinguin is monogaam en staat
symbool voor de eeuwige liefde.
Elke pinguin is een unieke handgemaakte en met de hand beschilderde sculptuur. Bij ieder pinguin hoort
een “certificaat van echtheid”.

Bakkerij Knapen, Dorpsstraat 13

Jan Latinne is een veelzijdig kunstenaar
met een internationale uitstraling die
het grootste gedeelte van zijn leven
in Bocholt woonde. Hij was daar zo
ingeburgerd dat iedereen hem ook als
Bocholtenaar beschouwt. Na schilderen is hij ook beeldhouwer(kunsthars),
keramist graficus en ontwerper van
juwelen.
In het kader van de Bocholter Kunstroute exposeert hij kleine pinguins
(unica, lakverf op kunsthars) in de
etalage van de bekende bakker Jacky
Knapen.
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VANGOMPEL BERT.
Commentarius
in Salomonis
Proverbia
Bibliotheek de Priool
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Jaren geleden zei mijn grootmoeder tegen
mij: “Bert, waarom teken je niet meer? Je
kon dat zo goed. Daar had je ver mee kunnen komen!” Dus heb ik voor haar volgende verjaardag haar portret getekend. En zo
is het allemaal begonnen…Na eerst nog
een tijdje te tekenen besloot ik om het ook eens met verf en penselen te
proberen. Eerst acryl, daarna ook met olieverf. Op enkele tekenlessen en
twee schilderlessen na ben ik volledig “self-taught”. Het is door de fouten
die ik heb gemaakt, en dan het uitdokteren hoe ik ze niet meer maak, dat ik
de schilder ben geworden die ik nu ben.
Voor dit project heb ik gekozen om een stuk Bocholter geschiedenis op
doek te zetten. Lang geleden, geboren te Bocholt, verhuisd naar Rome
en onder andere schrijver van meerdere boeken: Cornelius a Lapide. Het
schilderij dat ik gemaakt heb, is de boekcover van een van zijn zeldzame
boeken. Het heeft nu een plaatsje in de bibliotheek. De
titel van
het schilderij is tevens de titel van het betreffende boek:
“Commentarius in Salomonis Proverbia”.

VANDERHEYDEN
MARIE-LOUISE.
STEENSELS SANDRA.
Lente

Bibliotheek de Priool

Marie-Louise volgde de opleiding keramiek aan de Stedelijke Academie Plastische Kunsten van Genk. Ze werkt voornamelijk met Limogesporselein.
Sandra, afgestudeerd te Hasselt richting Vrije Grafiek, leerde schilderen op
het ‘Niko’.
Voor ‘Kunst in Open Ruimte’ sloegen
Marie-Louise en Sandra de handen in
elkaar. Sandra schilderde een bloemenweide op twee panelen, acrylverf op
canvas. Vervolgens voorzag Marie-Louise de panelen van porseleinen bloemen, gebakken op 1250 graden. Het
eindresultaat werd ‘Lente’ gedoopt.

ml.vdh@telenet.be
Sandra@sanart.be
www.sanart.be

8

Aleksanderek
Tristan.
Deze tekening heb ik met één en
dezelfde potlood getekend, dit is
een ‘close up’ van ‘n oude postkaart van de brug in Lozen Bocholt.
Tip: kijk goed naar de details van de
huizen zoals de bakstenen die één
voor één op papier gezet zijn met
veel geduld en vergeet vooral niet
de weerspiegeling in het water te
bekijken.

Bibliotheek de Priool
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Veel mensen zeggen mij dat ik een gave heb als ze een van mijn werken
zien. Ikzelf weet niet beter dat ik al vanaf mijn twee jaar bezig was met
voorgevels van Amsterdamse trappenhuizen op kladpapier te tekenen.
Even later kladde ik mijn toetsen vol op school met hele gebouwen. Zelfs
vandaag heb ik nog steeds iets met architectuur! Alhoewel architect worden er niet inzit voor mij... ik had mijn toetsen maar niet vol moeten tekenen krijg ik dan te horen! Nu ik 20 ben, wil ik meer vooruitstreven naar
andere kunst zoals Rubens taferelen op doek in combinatie van mens en
architectuur en gebeurtenissen die zich vandaag
de dag afspelen tot prachtige winterlandschappen,
zover ik.

Bloemen
Anny.
DE VOORLEESMOEDER

Bibliotheek de Priool

Bij het maken van het werkje had het
nog geen naam, enkel de vorm van de
steen bracht inspiratie. Toen het klaar
was kwam er een achtergrondverhaal
bij ... ‘zorgen voor’.
Vermits kinderen altijd de hoofdrol
gespeeld hebben in mijn loopbaan
en nu bij het voorlezen, vond ik dat
het daarom hier in de bib een plaatsje
kon hebben.
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VAESSEN MAARTEN.
Beroepskunstenaar Maarten Vaessen maakt op expressieve wijze
grote, ijzeren roestsculpturen. Hij
heeft geen specifieke kunstopleiding gevolgd, hij doet toch niet
wat de leraar zegt. Kenmerkend
voor Maarten’s werk zijn onafgewerkte lasnaden, lasspetters en ook
deuken vindt hij niet erg.

Bibliotheek de Priool
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Bocholt als kruispunt tussen mens en natuur heeft Maarten Vaessen
geïnspireerd tot dit sculptuur.
Een ronde vorm van eerlijk en vergankelijk ijzer. Gemaakt door
mensenhand en verder bewerkt door de natuur, weer en wind.

www.maartenijzerkunst.be

Kerkhofs
Louis.
DE ZEVEN AMBACHTEN
omgeving kanaal

Werken met metalen en lassen aan
grote containers en laadbakken voor
vrachtwagens was de job van zijn
leven. Na zijn actieve loopbaan wierp
hij het over een andere boeg. Lassen aan kunstzinnige grote ijzeren
constructies werd een hobby. Voor de
Reppeler sfeerwandeling verscheen
ieder jaar een groot werk ten tonele.
Vandaar dat hij koos voor een werk
met de naam ‘De zeven ambachten’.
Een ode aan de vele vakbekwame
ambachtslieden van Bocholt!
Het kunstwerk stelt zeven Bocholter
ambachten voor! Met oude werktuigen en typische voorwerpen uit de
tijd van toen creëerde hij herkenbare
creaties. Willekeurig geplaatst op
meters hoge zuilen vormen zij een tekenend kunstwerk. Kort bij het nieuwe
industrieterrein geplaatst, geeft het
een aanzet naar een mooie toekomst.
Typisch voor een welvarend Bocholt.
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SCHRIJVERS PIERRE.
VISSEN

omgeving kanaal
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Vissen zwemmen in het water, fijn.
Vissen in het net, doet wat pijn.
Vissen op het bord, eetfestijn.

Gelens Toine.
Wonende in Eksel, leraar op pensioen
maar nu creatief met hamer en beitel
in de hardste steen. Op uitnodiging
van enkele Bocholter collega beeldhouwers schiep hij dit beeld van het
Bocholter Marieke uit een stevige
brok arduin. Marieke, met de in het
oog springende boezem staat voor
het gezellige Bocholter uitgaansleven
beroemd en berucht in heel Limburg.

omgeving kanaal

Marieke uit Bocholt met strakke buik
en been
Gebeiteld uit de hardste steen
Wil je liefde en geluk of heb je dorst
Wrijf voorzichtig over haar linker
borst!
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Kerkhofs André.
KROKODIL
Een krokodil met een meterslange staart
Duikt plots op langs de Zuid-Willemsvaart
Met vlijmscherpe tanden in haar enorme
bek
En stekelige schubben tot in haar nek
Vis vangen en eten kan ze niet
Toch iets speciaals zoals je ziet!
omgeving kanaal
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André Kerkhofs, geboren en getogen Bocholtenaar, heeft na een
leven lang in het onderwijs allerhande projecten op stapel gezet.
Meerdere verenigingen en organisaties heeft hij in het leven geroepen en schreef een drietal boeken waaronder “Bocholt heden en
verleden”. Samen met zijn kleinkinderen is hij bijzonder creatief zowel met hout, steen, natuurlijke elementen en met ijzer.

Christiaen
Yves.
Bocholt.
Kruispunt tussen mens en natuur.

kruispunt Sportlaan – Zagerijstraat
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Wie ooit een IJsvogeltje een stekelbaarsje zag vangen, vergeet nooit
meer deze observatie. Een waarneming die moeilijk vast te leggen is
op foto. In een fractie zit de vogel terug op zijn observatiepost, meestal
een tak of rietstengel. Wie slaagt erin een foto te nemen net als de vogel
het water raakt of verlaat?
Dit moment heb ik hier in mijn beeld willen vastleggen.
De driedoornige stekelbaars wordt van boven uit belaagd, maar ook net
onder de waterlijn. Een gewone baars zit hem op de hielen. Vluchten
achter de tekst is zijn enige uitweg.
Vele aspecten van Bocholt komen samen in het beeld.
IJsvogels en stekelbaarsjes vind men
in het natuurreservaat Het Smeetshof,
Loozerheide en de vele kleine gebieden
langs de A-beek.
De gewone baars komt veelvuldig voor in
de kanalen en de afgesloten kanaalarmen.
Een gegeerde vis bij menig lokale visser.
Laat ons de natuur die ons nog rest
KOESTEREN en dat we er nog lang van
mogen genieten.

TIELEN JOZEF.
257 ESMERALDA

Recreapark Dorperveld
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Moeilijk te hanteren,
en te manoeuvreren.
Toch mooi gezond,
die wortel uit de grond.
De natuur van A tot Z,
boeiend, zie dit grote portret.
‘t Is een stukje puur,
uit de tuin van de buur.
‘n Uitzonderlijke structurenlijn,
of is dit maar schijn?
Werken aan ‘n wortel,
zonder mortel.
Geeft ‘n goed gevoel buiten tijd,
en bevordert de creativiteit.
.
Toch

LEYSSEN
INGE.
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De schone was buiten hangen.
Selfie onder het zwarte doek.
kruispunt Kerkhofstraat – Voorzienigheidstraat

Kort na de uitvinding van de fotografie namen de fotografen de
plaats in van de rondreizende kunstschilders. ”De schone was
buiten hangen” is een samenspel van de imaginaire selfie en de
portretfotograaf.
Momenten, sferen, emoties, portretten, abstracte vastleggen
van passanten die de fotokiosk binnen stappen en dit op diverse
tijdstippen van de dag, verspreid over enkele maanden.
De fotokiosk zal onaangekondigd regelmatig bemand zijn.
Hangt het bord bemand uit, is de fotograaf aanwezig. De foto’s
hangen daags erna te drogen aan de waslijn aan het woonzorgcentrum De Voorzienigheid.
Het kunstwerk zorgt voor een blijvende
interactie in Bocholt.
Inge en Maryse Kuypers van Studio
Leyssen zijn gediplomeerde Master
fotografen/kunstenaars, 4 generaties
vrouwelijke fotografen. Na hun studies
fotografie volgden ze beiden nog beeldende kunsten.

www.studioleyssen.be

SYMONS STEFAN.
Vrede, verdriet, verlies.

V

Voorzienigheidstraat
(achterzijde WZC de Voorzienigheid)
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De V staat voor de dualiteit in de
wereld.
Voor er Vrede is, is er meestal Verdriet
en een Veelvoud aan Verlies.
De V staat ook voor wat iemand er in
wil zien, de V voor...

MATHIJS
ANDREA.
LEEF HET LEVEN

ingang WZC de Voorzienigheid

Het gezicht is gemaakt van aluminiumcement behalve de wimpers, deze
zijn gemaakt van gietpolyurethaan
omdat deze in aluminiumcement te
broos zouden zijn. De ijzeren haren
zijn gebaseerd op de plant ‘Oxalis
triangularis’, meer bekend als de
‘geluksklaver’.
Ik heb de inspiratie voor dit beeld
gehaald uit de natuur. Tot rust komen
en genieten van het leven staat hier
centraal. De geluksklaver die uiteenloopt staat voor vrijheid en je eigen
weg gaan. Niet zoeken naar het geluk
maar het geluk zelf maken.
Laat zelf je verbeelding spreken.
Geniet ervan.
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Jordens Paula.
Deze amateur-kunstenares
doet naast keramiek ook aan
schilderen. Eerst met olieverf
( figuratief) en daarna met
acryl (abstract). Paula is één
van de 6 Keramici.

Stappen zetten
Stappen vooruit zetten betekent dat
grenzen worden overschreden, dat
nieuwe paden worden bewandeld met
veelbelovende horizon.
De figuren werden handmatig opgebouwd uit witte chamotteklei en
afgewerkt met mangaan en ijzeroxide
en gebakken in elektrische oven.

STAPPEN ZETTEN

ingang WZC de Voorzienigheid

LUYS
JOS.
Amateur-kunstenaar.
Autodidact die na zijn pensionering
gegrepen werd door de keramiek-kunst.
Maakt deel uit van de 6 Keramici.
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De 4 elementen
Deze elementen beïnvloeden in zeer
grote mate het leven van mensen, planten en dieren.
Horizontale elementen: water en aarde
Verticale elementen: lucht en vuur
Tegengestelde en botsende elementen:
water en vuur
De platen werden gemaakt uit wit-bakkende klei, behandeld met oxides en
gebakken in elektrische oven.
De lamellen werden behandeld met
sulfaten(cobalt, ijzer en koper)
den gebakken in de pit (hout)-oven.

ingang WZC de Voorzienigheid

NOUWEN MARJA.

Beukenhof
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GENIET
GENIET
Je moet niet stevig geworteld zijn zoals een boom,
om één te zijn met je omgeving en te genieten.
De natuur is geen bestemming, het is onze thuis.

Geunis
Willy.
Bocholt,
kruispunt tussen
mens en natuur

Beukenhof

Ontstaan uit vier dorpskernen,
elk een eigen toegangspoort, de
vier windstreken. Mensen zijn
hier welkom en samen vormen
we een sterk groeiende gemeenschap. Het centrale punt naar
de toekomst.
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VRIJSEN MIET.
Pauzeren.
Miet is één van de 6 Keramici.
Project in hoog bakkende klei,
afgewerkt met mangaan en
ijzeroxide.
kruispunt Dorpsstraat – Schutterstraat
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De inspiratie van dit werk ‘pauzeren’ heb ik gehaald uit de samenleving. Op het eerste zicht hebben de figuren veel gelijkenis. Doch
ieder individu is anders, we zijn aan elkaar gewaagd en tevens geven
we om elkaar. We helpen elkaar vooruit, ieder op zijn eigen manier
en kunnen. Het ijzeren raster geeft dan de kracht weer, de ijzersterke
samenhorigheid.

VAESEN
ALBERT.
Ik mis je

Kerkhof

Dit kunstwerk van troost zoekende
personen is ontstaan door het lezen
van een gedichtenbundel. Bij een
afscheid zoekt men steun en troost
bij elkaar. Een logisch gevolg was
de keuze van plaatsing: het Kerkhof.
Laten we dan ook even stilstaan bij
dit beeld en de gedachtegang van
de kunstenaar.

www.koperwerkvaesen.be
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Braekers Leen.
MIJMEREN
AAN HET
WATER
Leen is één van de 6 Keramici.
Project in keramiek, afgewerkt
met glazuur en oxides.
De Sprink – kapel
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Rustig nadenken,… plannen maken,
Alles op een rijtje zetten en overwegen
Bezinnen, … Beslissen, …
Toch weer twijfelen,…
Opnieuw wikken en wegen,
Je doel bepalen.
Op weg gaan…
Hindernissen overwinnen… met vallen en
opstaan
Om uiteindelijk je doel te bereiken!?
…

KRIEK
BIBI.
De Baadster
Materiaal: keramiek
Een tekening in de ruimte
juni 2018

De Sprink – in het water

Je glijdt door het water.
Het omsluit je lijf
als een koele minnaar
bron van al het leven
glad en rimpelloos
door je armslag
golvend en bruisend.
De oude beuk tekent schaduwen
op ’t spiegelend oppervlak
je deint wat en draait.
Zie!
Helderblauwe lucht in ‘t groene bladerdak.
Wie zei toch dat die kleuren vloekten?
Het rimpelende water
spoelt en speelt met je gedachten
tot je weer bent
dat kind van toen.
www.kriekkeramiek.be
www.facebook.com/bibi.kriek
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Boonen Martin.
Tekening in pen en inkt gemaakt
van industrieel erfgoed in Reppel
met name het arsenicumfabriek.
Een fabriek wat Bocholt en Vlaanderen al jaren zorgen baart en
tegenwoordig weer terug in het
nieuws is.

Brouwerij Martens – Reppelerweg

A
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DIT IS EEN VERWIJZING NAAR:
Arsenicum, Arbeid, Angst, Afbraak, Afval
Angst: vervuiling zowel via de lucht als het grondwater
Afval: verpakt in folie maar is nog steeds in de grond aanwezig
Arsenicum: productie ervan
Arbeid: werkgelegenheid in de omgeving
Afbraak: afgebroken

VRIJSEN
ROSA.
Spinnen.
Project in keramiek hoog bakkende
klei afgewerkt in pit fire, poten uit
ijzer

Biotechnicum – aan de ingang

Van Rosa Vrijsen, kunstamateur,
maakt deel uit van de 6 keramici
Spinnen zie je overal:
Binnen, buiten, groot en klein
Duizenden soorten
Wachtend op een prooi
Gevangen in een web
Spinnen groot of klein
O.. zo machtig, O.. zo nuttig
Voor velen hun grootste nachtmerrie
Voor mij een kunstig object.
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Dank.
Met dank aan alle deelnemende
kunstenaars en de ondersteunende diensten van Gemeentebestuur
Bocholt.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE PRIOOL
Maandag 15u00 – 19u00
Dinsdag 10u00 – 12u00 en 15u00 - 19u00
Woensdag 10u00 – 12u00 en 13u00 - 18u00
Donderdag 10u00 – 12u00
Vrijdag 10u00 – 12u00 en 15u00 - 19u00
Zaterdag 10u00 – 12u00 en 13u00 – 15u00
OPENINGSUREN J.C.H. DE STEEN
Maandag 09u00 – 12u00
Dinsdag 09u00 – 12u00 en 13u30 – 19u00
Woensdag 09u00 – 12u00 en 13u30 – 16u30
Donderdag 09u00 – 12u00 en 13u30 – 17u00
Vrijdag 09u00 – 12u00

Info Dienst Vrije Tijd
J.C.H. de Steen
Cornelius a Lapideplein 3
3950 Bocholt
Tel. 089 20 19 31
E-mail: cultuur@bocholt.be
Website: www.bocholt.be/kunstinopenruimte

Deze brochure is een uitgave van de dienst Vrije Tijd, gemeente Bocholt
Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Opmaak: Indruk Reclame

