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Voorwoord

2010, een jaar met vele gezichten.
Allereerst was er de gedwongen verhuizing van de Kunstuitleen van
Conval naar 't Ronduutje. De vereniging heeft hier veel tijd en geld in
gestoken, maar we waren blij met de nieuwe ruimte en de mogelijkheden die deze zou bieden.
De toezeggingen voor opdrachten aan leden van Kunstlicht, die in 2009
werden gedaan, i.v.m. de manifestatie rond ons 10-jarig bestaan, zijn allemaal ingetrokken.
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In 2010 hebben we een begin gemaakt met een boek, waarin alle leden
van Kunstlicht een plaats krijgen. We hopen dat het in 2011 verschijnt.
Mede dankzij de inspanningen van Kunstlicht, werd het Boekenbal een
groot succes. Met name door de bijdragen en kontakten van Josj werd
het echt een feestelijk Bal.
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Zonder traditie is kunst een
kudde schapen zonder herder;
zonder vernieuwing: een lijk.
Churchill, 1953

Andere vaste activiteiten van Kunstlicht, zoals de Atelierroute en
KunstKadoo, waren een succes en ons educatieve cultuuraanbod voor
scholen heeft in de Cultuurbox een vaste plaats verworven.
Door een persoonlijk initiatief van Hanneke Boleij was er een expositie
van zes leden van Kunstlicht in Het Kruithuis in Den Bosch.
In 2010 mochten we ons verheugen op een nieuw (en jong) lid: Nelleke Bes.
Eind 2010 moesten we afscheid nemen van Adje Janssen-van Erve, oud
bestuurslid en altijd een trouw en actief lid.

Jan de Hoogh
Voorzitter Kunstlicht 99
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2010 was voor de Kunstuitleen een heftig jaar. Wij moesten bij Conval, onze eerste standplaats bij de start van de uitleen, plaats
maken omdat de ruimtes nodig waren voor het eigen bedrijf. Na overleg kregen wij de voormalige gymzaal van ’t Ronduutje tot onze
beschikking. Met man en macht hebben we daar gewerkt en geschilderd om de ruimte geschikt te maken voor de Kunstuitleen. Het
resultaat mocht er zijn. In februari kon de hele inboedel van de Kunstuitleen verhuizen naar de nieuwe locatie. Iedere kunstenaar
droeg zorg voor de verhuizing van zijn eigen werken. Kunstlicht99 had een geheel eigen plek waar ook vergaderingen konden plaatsvinden, en educatie zoals ontvangst van groepen schoolklassen. Ook hadden we het plan hier weer te starten met lezingen, indertijd
gestart bij ons tijdelijk verblijf in P.S. Voor de Kunstuitleen was het even wennen daar we nu zelf moesten zorgen voor de uitleen, de
kontakten, het halen en brengen, en de administratie.
We zijn vol enthousiasme gestart met een commissie Kunstuitleen en hebben de taken verdeeld. De openingstijden en -dagen werden verruimd om belangstellenden meer gelegenheid te geven bij de Kunstuitleen te komen kijken. De ruimere openingstijden waren
mogelijk omdat een van de kunstenaars een werkplek had gekregen in de uitleenruimte en zodoende aanwezig was tijdens de openingstijden. De commissie uitleen startte met een nieuwe aanpak van de acquisitie met behulp van een van de vrienden van
Kunstlicht99. Het zag er allemaal rooskleurig uit, maar om kunst onder de mensen te brengen heb je een lange adem nodig. Eind
2010 werd 'heftig' uit de eerste zin 'heftiger'. We kregen van de Gemeente te horen dat we vrij snel ’t Ronduutje moesten verlaten
om plaats te maken voor de voedselbank. De eerste optie, een plek tweehoog-achter in ’t Ursula gebouw bleek geen optie. Daarna
kwam de Bibliotheek in zicht. Dit leek wel wat want samenwerking wat betreft educatie en workshops moest mogelijk zijn. De ruimte die we te zien kregen was redelijk qua grootte, maar er zou veel aan gedaan moeten worden en de Bibliotheek zou heel wat moeten ruimen om plaats te maken voor de uitleen. Die tijd was de Bibliotheek en Kunstlicht99 niet gegeven; er was nauwelijks tijd voor
overleg. Na 1 jaar Ronduutje stonden we weer voor een verhuizing.

In het jaar 2009 vierden we het 10-jarig bestaan van de vereniging. Afgezien van ‘het hapje en het
drankje', wilden we het ook gepaard laten gaan met een kunstproject. Alle leden werden uitgenodigd om een voorstel in te dienen rondom het thema “Boxtel en Dommel Binnenstebuiten”. In
2010 kwamen er 17 voorstellen binnen.
Intussen was het bestuur met de hulp van coach Jaqueline Rademaker druk in de weer om het organisatorisch voor elkaar te krijgen. Belangrijke vraag: waar komt het geld vandaan?
We klopten aan bij de tegelijkertijd jubilerende woningbouwvereniging Sint Joseph, om enkele
voorstellen onder de pannen te krijgen. Onder het motto “Samen Honderd” hebben we geprobeerd
om met muurschilderingen in aanmerking te komen voor het “Buurtidee”. Helaas vielen we niet in
de prijzen. We zagen later met lede ogen toe hoe Sint Lucas “onze” muurschilderingen kon realiseren. Tja, tegen gratis leerlingen en hun begeleidende docenten konden we niet op.
Bij Waterschap De Dommel was meer enthousiasme en enkele voorstellen zouden prima aansluiten
bij hun thema “Mooi water”. Wanneer het projectvoorstel als geheel werd aangeboden konden we
rekenen op enige financiële steun.
De Gemeente Boxtel had enkele mogelijkheden in het buitengebied. Wegbewijzering en een bijzondere brug kwam bovendrijven. Het bleef daarna lang stil. Door navraag kwam het bericht dat er
geen ruimte meer was voor kunstenaarsinzet.
De derde partij die we benaderden was de KunstStichting Boxtel. Daar wilde men op dat moment
eerst even de eigen koers bepalen. De KSB voelde er wel wat voor om wat voor de kunstenaarsvereniging te betekenen en besloot een prijsvraag uit te schrijven speciaal voor de leden van Kunstlicht.
De ontwikkeling daarvan vond plaats in 2010 en zal begin 2011 uitkomen.
Dan was er ook nog het plan voor een jubileumprojectboek. Marjan van Eekelen werd in een vroeg
stadium benaderd als schrijfster van dat boek. Eind 2010 bleek hoe moeilijk het is om het boek
financieel rond te krijgen.
We misten een projectleider m/v, iemand die er de schouders onder kon zetten. Het bestuur had
beperkte inspanningsmogelijkheden en weinig kennis van subsidies. Zo leerden we dat zonder educatieve en publieksgerichte activiteiten er weinig valt te realiseren.
Intussen begint het 12½ jarig bestaan op 9 oktober 2011 in zicht te komen.
Misschien iets met een koperen jubileum?

Katrien van Hettema

Agnes Savelkouls, commissie uitleen
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Atelierroute
Op 23 en 24 mei, Pinksteren, heeft Kunstlicht haar atelierroute
gehouden. Er deden 16 enthousiaste leden mee en er waren twee
groepslocaties; het Ronduutje en Conval. Kunstliefhebbers konden
genieten van veel verschillende disciplines: installaties, schilderijen,
sieraden, ruimtelijk en keramisch werk.
Het weer was optimaal – twee prachtige zonnige dagen – voor de
liefhebbers die alle locaties wilden bezoeken. De route ging door
Boxtel, naar Conval op het industrieterrein, Lennisheuvel en Esch.

Ook dit jaar werd het Kunstcadeau ter beschikking gesteld door de
gemeente Boxtel. Mensen die alle locaties bezochten, konden meedoen aan de loterij voor dit Kunstcadeau en dat waren er dit jaar veel.

Op Pinkstermaandag kwamen de kunstenaars, de deelnemers aan
de route en andere belangstellenden 's avonds bijeen voor een gezel-

KunstKadoo 2010

lig samenzijn op het Ronduutje. De verloting werd verricht door
kunstvriend Arjen Witteveen. Hij liet de spanning flink oplopen

Alweer voor de vierde keer is op 10, 11 en 12 december onze jaarlijkse kunstverkooptentoonstelling gehouden. Dit keer in het oude
pand van Bart Smit, midden in het voetgangersgebied aan de
Stationsstraat in het centrum van Boxtel.
In het winkelpand was voldoende ruimte om de schilderijen, keramiek,
ruimtelijke objecten, sieraden en textiel van de 10 deelnemende kunstenaars aan het publiek te tonen.
Er waren momenten dat er behoorlijk wat kijkers en een handvol kopers
binnen waren. Zoals bij een crisis hoort, moest men soms twee of zelfs
driemaal nadenken voordat men tot koop overging, wat resulteerde in
een wat tegenvallende kunstverkoop gedurende de drie dagen. Sieraden
waren wederom het meest in trek.
De meeste deelnemende kunstenaars vinden het de moeite waard om
deze verkooptentoonstelling een tweede keer per jaar, eventueel over
een langere periode, te organiseren.

voordat hij de winnaar bekend maakte: de heer Mahieu. De kunstcadeau cheque kon door hem bij één van de deelnemende kunstenaars verzilverd worden. Onder het genot van een glas wijn werd
deze goed bezochte atelierroute gevierd en afgesloten. De heer
Witteveen keerde huiswaarts met een welverdiende fles wijn.

Nantsje Vonk

Lilian van Rossum
Nina Pjevac
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Kunstlicht 99 is vertegenwoordigd in de stuurgroep Cultuurbox. In
2010 zijn we driemaal bijeengekomen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van primair en voortgezet onderwijs, amateur en professionele kunst- en cultuuraanbieders uit de regio en is de coördinator van
de cultuurmarktplaats.
Ons aanbod is voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij schoolklassen onze kunstuitleen bezoeken. Aan de hand van een kijkwijzer of
vragenlijst wordt onze kunst beschouwd en wordt er samen over gepraat.
Dit jaar kwamen het Jacob Roeland College en de Amaliaschool naar
onze kunstuitleen aan het Ronduutje. Onze nieuwe lichte en ruime stek
nodigde uit tot dit soort kunsteducatieve activiteiten.
Katrien en Lilian hebben een nieuwe uitnodigende, informatieve flyer
“Kom met je klas naar de kunstuitleen” samengesteld en deze is naar alle
cultuurcoördinatoren van de scholen in Boxtel gestuurd. Ook is deze
informatie op de website van Cultuurbox te lezen. We verwachten dat
komend jaar de schoolbezoeken aan onze kunstuitleen, door de grotere
bekendheid, zullen toenemen.
Wellicht is er in de toekomst ook een andere samenwerking tussen
Kunstlicht 99 en de scholen mogelijk binnen het “kunstmenu”.
Kunstenaars zouden met een kunstles in de klas hieraan een bijdrage
kunnen leveren.
Lilian van Rossum en Katrien van Hettema

Boekenbal

gen” zien, waaronder een verbeterde versie van de wegwerpkwast.
Daarnaast verzorgde hij een performance.
Voor dichter Victor Vroomkonig had Josj een bijzondere brief. Deze
(liefdes?)brief had Victor lang geleden, als scholier, aan een tante van
Josj geschreven. Met veel hilariteit werd de brief door Josj overhandigd
aan de schrijver.

De tweede versie van het Boekenbal in Boxtel liet zien dat het in twee
jaar is uitgegroeid tot een belangrijke culturele publiekstrekker.
Boekhandel Elckerlijc was in 2009 de initiatiefnemer, maar inmiddels
doen veel partijen mee, waaronder de andere Boxtelse boekwinkels, de
Bibliotheek en Kunstlicht.
Hoewel literatuur het uitgangspunt is bij een boekenbal, was het een
avond met veel verschillende kunstvormen: poëzie, theater, muziek,
beeldende kunst, performances en cabaret.

Hoewel sponsoren de avond financieel mogelijk maakten, bleef het budget erg klein. Een zwak punt voor het Boekenbal; de organisatie komt
niet uit de kosten. Dit zou in de toekomst een bedreiging kunnen worden voor het voortbestaan van het bal. Het zou erg jammer zijn indien
een cultureel evenement, dat zo breed wordt gedragen en waar het
publiek met zoveel diverse kunstvormen kennis maakt, verloren zou
gaan voor Boxtel.

De feestelijke aankleding werd door Kunstlicht verzorgd. Een aantal
leden had werk ter beschikking gesteld dat aansloot bij het thema van
het Boekenbal 2010: Jong.
Lid van Kunstlicht Josj van Berkel, was niet alleen DJ, hij had ook zijn
contacten aangesproken. Zo kwam de band Hootenanny Jim via hem
naar het Boekenbal. Ze brachten swingende blues waarop flink gedanst
werd, zoals het hoort op een bal.
Ook kwam via Josj het Tilburgse kunstenaarsduo Monique & Bram met
een (kunst)licht-performance, en Guus Voermans liet enkele “uitvindin-

Jan de Hoogh
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Nelleke Bes stelt zich voor

Expositie
Kruithuis Den Bosch

Na een geslaagde atelierrouteweekend, met boeiende opmerkingen over
mijn ontwerpen, ben ik lid geworden van Kunstlicht 99. Mijn atelier
bevindt zich in Tilburg maar ik woon en werk in Den Haag als cartografisch
ontwerper bij de provincie Zuid-Holland.
Laat ik even duidelijk zijn, ik wilde nooit maar dan ook nooit een kunstenaar worden! Alsof ambtenaar zoveel beter is... Dus ben ik goudsmeden gaan studeren in Schoonhoven en vervolgens doorgestroomd naar
de Design Academy om maar zo ver mogelijk van het kunstenaarsbestaan
af te staan.
Als ontwerper hou ik me vooral bezig met tassen. Ik ontwerp voornamelijk
gebruiksvoorwerpen en in die hoek wil ik nog veel meer gaan ontwerpen.
Ik heb een lange wensenlijst met mogelijke ontwerpen: schoenen, sieraden,
meubels, kussenhoezen, lampen, en ik zou ook heel graag grote schilderijen
gaan maken. Ik heb dus nog genoeg te doen in de toekomst.
Mocht je meer willen weten schroom dan niet contact met me op te nemen.
Nelleke Bes
nellekebes@hotmail.com

Nieuw
lid

Expositie

Nieuw lid

Een spontaan initiatief van Hanneke Boleij leverde de expositie Verre Kijkers op in het Kruithuis in Den Bosch.
Aan deze expositie, die van 22 augustus tot 26 september 2010 liep, werd deelgenomen door Paul Maas, Nantsje
Vonk, Agnes Savelkouls, Jan de Hoogh, Hanneke Boleij en Katrien van Hettema. Het was weliswaar geen activiteit
van Kunstlicht, maar alle zes de deelnemers zijn lid van de vereniging.
De opening werd verricht door onze burgemeester F. van Beers, die hier graag aan meewerkte vanwege zijn enthousiasme voor de kunst. Als ex-wethouder cultuur van Den Bosch voelde hij zich zeer aangesproken. Eric Schoones
zorgde tijdens de opening voor de muzikale omlijsting. De tentoonstelling werd goed bezocht en tijdens de opening
was het bijzonder druk. Alle deelnemers aan de expositie hadden voor hapjes gezorgd. Samen met de geschonken
drankjes werd het gezellig en laat. Het was een geslaagd Boxtels feestje in Den Bosch.
Hanneke Boleij
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Het is in principe mogelijk eigen werk te agenderen.
Deze avonden zijn bij uitstek geschikt andere kunstenaars te ontmoeten, geinspireerd te worden tot samenwerking of het netwerken.
In de regel zijn de avonden zeer de moeite waard, maar samen iets heel slecht vinden, schept
óók een band, zo blijkt.
In wisselende samenstelling werden deze avonden bezocht door leden van Kunstlicht.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Iets te drinken en/of een hapje meebrengen 'van en voor
iedereen' wordt zeer gewaardeerd. (Go Dutch:-)
De avonden worden niet alleen fotografisch vastgelegd, maar ook door Martijn de Boer
gemonteerd tot opmerkelijke korte films.
Deze films en andere documentatie van de avonden zijn te vinden op www.cultuurveld.nl
Het geeft een goede indruk van wat u gemist heeft, maar ook de aankondiging van de volgende bijeenkomst staat er op. www.cultuurveld.nl
Tot eind 2010 heeft ondergetekende de aankondigingen van deze avond verzorgd en de foto's
gemaakt voor de site.

Josj van Berkel.
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Adje Janssen-van Erven
21-10-1939 - 22-11-2010
Adje, een belangrijk lid van de vereniging
Jan de Hoogh, voorzitter van Kunstlicht, sprak de volgende
woorden bij het afscheid van Adje.
'Automatisch gaan mijn gedachten uit naar de tijd dat we samen
in het bestuur van Kunstlicht zaten. Je was een geweldige drijvende kracht in die beginperiode van Kunstlicht. Altijd vol
ideeën en altijd vol energie. Je ging me soms gewoon te snel, zo
vol met plannen zat je.
Je was ook zeer inspirerend en met jou enthousiasme nam je mij
én Kunstlicht telkens weer op sleeptouw. Mede daardoor werden die beginjaren voor Kunstlicht een bloeiende periode met
veel activiteiten.
Kunstlicht werd op de Boxtelse kaart gezet en de hedendaagse
kunst kreeg een duidelijke plaats in het Boxtelse culturele leven.
Ik was niet de enige die zich er over verbaasde dat er zo ongelooflijk veel energie en kracht zat in dat tengere lichaam van je.
Zowel binnen als buiten de vereniging werden hier vaak
bewonderende opmerkingen over gemaakt. Toch waren er
krachten die sterker waren. Het is moeilijk voor ons om dat te
accepteren.
Adje, je hebt een blijvende plaats verworven in de geschiedenis
van Kunstlicht en van Boxtel, maar ook in de harten van onze
leden.'
Tijdens de afscheidsdienst lag bij Adje een prent van Jan
Snellaars, een afbeelding van handen die elkaar vasthouden. Ze
symboliseren de blijvende verbondenheid van Adje met
Kunstlicht.
Die verbondenheid komt ook tot uitdrukking op de website
van Kunstlicht, waar Adje op vertegenwoordigd zal blijven.

Adje

In Tilburg wordt maandelijks, vaak op woensdag, het atelier van een kunstenaar voor de gelegenheid gedeeld met andere kunstenaars zoals dansers, acteurs, catoonisten, dichters,
muziekkanten en ander tuig.

Cultuurveld

Cultuurveld Tilburg
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Mei……
Opening en herstart van de Kunstuitleen in de Bibliotheek
Najaar……
Presentatie boek over Kunstlicht 99 en haar leden
December…..
KunstKadoo: verkoopexpositie van kleine kunstwerken
Samenwerking met Bibliotheek Boxtel
Vernieuwing website
Ontvangst groepen van scholen voor educatieve doeleinden in
de Kunstuitleen
Bezoeken aan bijeenkomsten van het Cultuurveld in Tilburg
Organisatie exposities in gemeenschapshuis de Walnoot

2011

Maart…..
Medeorganisatie en aankleding van het Boxtelse Boek&bal

Planne

Februari……
Verhuizing van de Uitleen naar de Bibliotheek aan de Burgakker

Het doel

werk
wijze

Plannen 2011

De werkwijze
In het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd dat alle leden deel uitmaken
van het algemeen bestuur, dat minimaal vijf
maal per jaar bijeenkomt. Daarnaast is er een
dagelijks bestuur dat onder meer tot taak heeft
de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen, het voorbereiden van vergaderingen van
het algemeen bestuur en het uitvoering geven
aan genomen besluiten van het algemeen
bestuur.
De intentie van deze werkwijze is om de leden
zoveel mogelijk te betrekken bij de vereniging.
De organisatie en activiteiten moeten door de
gezamenlijke leden gedragen en uitgevoerd worden. De afstand tussen dagelijks bestuur en
leden blijft daardoor klein en alle leden zijn
medeverantwoordelijk voor het functioneren
van Kunstlicht99.

Het stimuleren, ondersteunen en organiseren van exposities, manifestaties en andere kunstuitingen van haar leden.
Het behartigen van materiële en immateriële belangen van
haar leden. Het verwerven en beheren van fondsen, sponsorgelden en overige middelen voor de ontwikkeling van
kunst- en kunstenaarsactiviteiten. Het bevorderen van het
kunstklimaat in de gemeente Boxtel door voornoemde activiteiten en door het in positieve zin beïnvloeden van het
gemeentelijk en regionaal beleid.
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Procedure lidmaatschap
In de statuten staat dat uitsluitend professionele kunstenaars lid kunnen worden.
In het huishoudelijk reglement zijn de criteria hiervoor als volgt omschreven:

1 Voor de discipline waarin men als kunstenaar werkt, ’n afgeronde kunstvakopleiding (HBO niveau).
2 Zonder afgeronde kunstvakopleiding wordt de professionaliteit getoetst aan één of meerdere van
onderstaande criteria:
• inschrijving NBKS (Nieuwe Brabantse Kunst Stichting);
• werk opgenomen in erkende kunstuitleen;
• vertegenwoordiging door een erkende galerie;
• werk opgenomen in openbare collectie(s);
• werk gehonoreerd met beurzen, stipendia, prijzen en dergelijke;
• uitgevoerde opdrachten.
3 Wie niet aan bovenstaande criteria voldoet kan door één of meerdere leden worden voorgedragen voor
een onafhankelijke ballotagecommissie.
Bij twijfel omtrent de te volgen procedure beslist het bestuur.
Statuten en huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het dagelijks bestuur.

De leden 2011
Frans Bank
Molenpad 48, 5281 JV Boxtel
0411 67 33 97
Josj van Berkel
website
Harperhof 47, 5282 XA Boxtel
0411 68 88 33
3jjj@tele2.nl
Hanneke Boleij
kunstuitleen
Jan van Brabantstraat 18
5282 NV Boxtel
0411 68 44 04
06 13 81 46 34
hanneke.boleij@home.nl
www.hannekeboleij.exto.nl
Tilly Brooker-Tromp
archief & kunstuitleen & atelierroute
De Beukems 29, 5283 XG Boxtel
0411 67 37 49
tillybrooker@cs.com
Ineke van Gemert (Hendrien)
Nergena 26, 5282 JE Boxtel
0411 60 20 99
06 19 52 44 43
hendrien@mac.com
Marc ten Hacken
Kanunnikenstraat 10
5281 WG Boxtel
0411 68 43 27
hacke034@planet.nl
Paul Haentjes
Jan v. Brabantstraat 12
5282 NV Boxtel
0411 68 69 25
06 22 07 85 39
info@paulhaentjes.nl
www.paulhaentjes.nl
Katrien van Hettema
secretaris
Lennisheuvel 46, 5281 LG Boxtel
0411 67 40 67
vanhettema26@zonnet.nl
Jan de Hoogh
voorzitter
Lennisheuvel 46, 5281 LG Boxtel
0411 68 40 48
jandehoogh@drieweg.nl
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De leden
Geen lid meer zijn

Rasim Huseynov
Hoogheem 184, 5283 BC Boxtel
06 19 07 95 54
06 10 17 59 90
rwhleyla@hotmail.com

Agnes Savelkouls
kunstuitleen
Europalaan 16, 5283 AN Boxtel
0411 67 37 87
agnessavelkouls@home.nl

Ad van Iersel
Rechterstraat 82, 5281 BX Boxtel
0411 68 25 40
a.w.m.v.iersel@tue.nl

Jan Snellaars
Postelstraat 1, 5296 LM Esch
0411 60 17 45
jansnellaars@wanadoo.nl

Marjolein Krijger
Burgakker 9, 5281 CH Boxtel
0411 68 43 07
mkrijger@hetnet.nl

Margje Snellaars
Lochtenberg 3, 5296 LL Esch
0411 85 17 81
06 50 24 24 82
margjeartsnellaars@me.nl

Dagmar de Kok
i.v.m. haar verhuizing

Toon Stalpers
Robert Schumannlaan 6
5283 KZ Boxtel
0411 68 40 71
stalpersart@hotmail.com

Marlies van Eerd
Kempseweg 10, 5281 TH Boxtel
0411 67 73 11
marliesvaneerd@planet.nl

Jules van den Langenberg
Brugstraat 18, 5281 JA Boxtel
julesvandenlangenberg@hotmail.com
info@julesvandenlangenberg.nl
www.julesvandenlangenberg.nl
Bea de Leeuw
Dommeloord 5, 5283 LK Boxtel
0411 67 83 32
beadeleeuw@hotmail.com

Paul Strik
Clarissenstraat 16, 5281 AZ Boxtel
0411 68 92 24
06 22 74 82 27
paulstrik@home.nl

Paul Maas
Vic. van Alphenlaan 3
5281 AM Boxtel
0411 67 41 96

Huub Thorissen
Huygensstraat 26, 5283 JM Boxtel
0411 68 57 25
huub@thorissen.nl

Joyce van Oorschot
Fellenoord 11, 5281 CA Boxtel
0411 85 17 96
06 522 06 085
joycevanoorschot@gmail.com

Ad Verstijnen
Stationsstraat 102, 5281 GG Boxtel
0411 67 57 98
06 21 89 09 07
ad@adverstijnen.nl
www.adverstijnen.nl

Nina Pjevac
kunstkado
Hoogheem 210, 5283 BC Boxtel
0411 68 59 73
pjevac.nina@planet.nl

Teun Voeten
geen vaste verblijfplaats
teunvoeten@gmail.com
www.teunvoeten.com

Wava Roestamova
Hoogheem 184, 5283 BC Boxtel
06 19 07 95 54
06 10 17 59 90
rwhleya@hotmail.com

Nantsje Vonk-Rienstra
kunstuitleen & atelierroute
Dommeloord 76, 5283 LN Boxtel
0411 75 52 43
nantsje@enerveer.nl
www.enerveer.nl

Lilian van Rossum
kunstkado & cultuurbox
Lijndakker 16, 5283 TJ Boxtel
0411 68 57 11
lilaros16@hotmail.com

Koen van der Weide
Reigerstraat 24a, 4811 XB Breda
06 41 32 62 63
koenvanderweide@gmail.com
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Margo Boele
i.v.m. haar verhuizing
Nico van Duijl
overleden
Adje Janssen-van Erve
overleden

De vrienden

Guus van Griensven
Vic. van Alphenstraat 5a
5281 AM Boxtel
0411 67 39 47
guusvangriensven@home.nl
Fred de Jong
penningmeester
Mijlstraat 86, 5281 RL Boxtel
fredmaggydejong@hetnet.nl
Hub Ras
Halderheiweg 3, 5282 SN Boxtel
0411 68 90 20
fax 0411 68 90 21
hubras@home.nl
Tjeerd Wassenaar
Mozartlaan 18
5283 KC Boxtel
0411 67 45 35
t.halvemaan@hccnet.nl
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