
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het dan: de eerste editie van Kunstklik, een digitaal bulletin met nieuws over diverse 

‘kunst’vormen. Kunst schuin geschreven, want kunst is een rekbaar begrip. Wat de een kunst 

vindt, noemt de ander  een hobby of creatief bezig zijn. Andersom zijn er ook kunstenaars, die 

er niets van bakken. Belangrijker is dat je iets mooi vindt: er moet een ‘klik’ zijn. Daarom dus 

‘Kunstklik’.  

Ik zeg het maar meteen: dit bulletin gaat onregelmatig verschijnen. Er is al teveel regelmatigheid 

in het leven. Het verschijnt, als er iets nieuws te melden valt (waarschijnlijk 2 tot 3 keer per jaar). 

Naast alle ‘kunst’ die wij (Christa Fredrix en Louis Storms  / www.kunstopdesering.jimdo.com) 

maken, is er plaats voor het werk van anderen. Voor dat  wat wij ook mooi vinden. En we willen 

ook graag laten weten waar je zelf creatief of kunstzinnig  aan de slag kunt (workshops 

bijvoorbeeld). Nou, kijk zelf maar.  Veel plezier! 

Wat kom je tegen in dit nummer: 

• Onthullingen in het 

afgelopen jaar 

• Nieuw werk van het 

afgelopen jaar 

• Workshops 

• Interessante websites 

• En nog veel meer… 

Heb je vragen of wil je graag laten 

weten wat je ervan vindt, neem 

dan gerust contact op via mail of 

telefoon: 

louisstorms@ziggo.nl 

06 17067987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christa maakte dit object afgelopen jaar. 

Het is een combinatie van ijzer met een 

mozaïek paneel. Dit wandobject is 72 x 54 

centimeter.  
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NIEUW WERK VAN HET AFGELOPEN JAAR 

Op divers gebied is er een heleboel gebeurd. Meer nieuw werk op het gebied van beeldhouwen, keramiek 

en ijzerwerk. Hiervan zijn voorbeelden in dit bulletin te zien. Ook werden op drie plaatsen in het land 

objecten (opdrachten) onthuld. Kortom: er was genoeg werk aan de winkel! 

De eekhoorn (links) is van kenia stone en ongeveer 35 cm hoog. De specht is van serpentijn en vogel en 

boomschors zijn uit een stuk gemaakt (30 cm). Het rechtse abstracte object is ook van kenia stone en heeft 

een rvs-sokkeltje (25 cm hoog). 

Links een beeldje van black 

kenia stone. Het is met sokkel 

42 cm hoog. 

Nieuw zijn ook de boxes van 

ijzer, waarin twee hoofdjes van 

keramiek zijn bevestigd. Een 

fraai ontwerp voor aan de 

muur (11x11 cm)(rechts). 

Beneden de ijzeren wallwaves 

met ieder willekeurig object 

erop, alsof de moeizame tocht 

kan beginnen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 

Wil je een keer zelf aan de slag, dan is er een scala aan mogelijkheden om jouw creativiteit te ontwikkelen of 

deze weer te updaten. Soms kan dat dichtbij je in de buurt, of je kijkt wat verder en maakt er een gezellig dagje 

uit van. Iets te vieren met een stel vriendinnen? Met een aantal familieleden even iets anders dan alleen maar 

lunchen? Laat je verleiden! 

 Tom Oosthout (fotograaf) geeft workshops op het gebied van 

collodium fotografie en cyanotypie. Beide workshops zijn zeer de 

moeite waard.  

In de workshop collodium fotografie (wet plate collodium) krijg 

je een uitleg over het procedé en daarna maakt Tom een foto van 

jou op de glasplaat, die lichtgevoelig is gemaakt in een zilverbad.  

De cursist krijgt de gelegenheid om ook zelf een foto te maken. 

De workshop duurt van 10.30 tot 16.00 uur, inclusief een lunch. 

De kosten bedragen € 150,-. De cursist krijgt de afdruk op 

glasplaat mee. De workshop is bedoeld voor maximaal 3 

personen.  

Cyanotypie is een fotografisch proces waarbij na ontwikkeling 

een cyaan-blauwe afdruk ontstaat. In een workshop krijg je de 

gelegenheid om een aantal afdrukken te maken, op stof en 

papier. Na afloop krijgt de cursist een boekje met de afdrukken 

mee naar huis. 

Een workshop cyanotypie kost € 50,- per persoon en is inclusief 

lunch (+ 4 uur). 

Tom woont in Kessel (Marienthal 24 / 47574 Kessel Duitsland 

(vlak bij Gennep) en is telefonisch bereikbaar via 06 55534183.  

 

ATELIER DE HEI IN VIANEN: EEN ATELIER MET VELE MOGELIJKHEDEN! 

Heb je zin om wekelijks een cursus keramieken te volgen (individueel gericht), wil je zelf kralen branden en zo je 

eigen armband maken, wil je een workshop kleien volgen, of zoek je het juiste adres voor een andere invulling 

van het kinderfeestje: atelier de Hei in Vianen biedt het allemaal en nog veel meer. Atelier de Hei is het juiste 

adres om op een relaxte manier een hobby uit te oefenen, of creatief en kunstzinnig actief te zijn. 

Margot Hartgers legt graag uit wat de mogelijkheden allemaal zijn, maar ook op haar website krijg je een goed 

beeld van de vele mogelijkheden. Raku stoken bijvoorbeeld of kant en klaar biscuit gebakken producten glazuren. 

De eerste tekening van jouw kleinkind overbrengen op een fraaie pot en dan glazuren. Ga zo maar door. 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten? Kijk op de website: www.klei-art.nl of bel Margot: 0485 313765. 

http://www.klei-art.nl/


 

ANS TEN HAAF: VOOR EEN BIJZONDERE BEER ALS HERINNERING! 

Ans ten Haaf (Gennep) maakt al vele jaren herinneringsberen, die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van kleding 

van een geliefd (overleden) persoon. Ze kunnen een herinnering zijn aan een geliefd persoon, speciaal moment of 

gelegenheid. Een herinneringsbeer kan dan iets tastbaars zijn. Het kan van vele stoffen, maar leer, bont en suède 

zijn niet geschikt omdat ze te stug zijn. Een mooie blouse of jurk, die moeder altijd droeg, of een herkenbaar colbert 

van pa. Ans heeft als ervaren berenmaakster haar beren al zien vertrekken naar vele plaatsen in Nederland, maar 

ook naar Zwitserland, België, Duitsland en Zweden. Ans spreekt altijd vooraf met de opdrachtgever wat precies de 

wensen zijn, welk model beer het moet zijn, welke vulling (hard of zacht), zodat deze uiteindelijk het beste past bij 

dat waar het aan moet herinneren. De beren hebben schijven in hoofd, armen en benen, zodat alles goed draaibaar 

is en de beer in alle standen kan zitten. 

Iedere beer is individueel handwerk, uniek en erg persoonlijk. Dat betekent dan ook dat de prijs sterk afhankelijk is 

van dat wat gewenst wordt. Hierover kan Ans zelf meer vertellen. 

Ans woont aan de Spoorstraat 133 in Gennep en is telefonisch bereikbaar via 0485 514233. Kijk ook eens op haar 

website: www.antrobear.nl. 

 

Beren gemaakt van een fluffy jasje 

van een jonge moeder. 

Beren gemaakt van een mevrouw die 

alleen maar zwart-witte kleding droeg. 

Glas in lood? 

Maak kennis met het werk van Marcel Wetzels 

Al vele jaren maakt Marcel Wetzels glas in lood objecten, die al op vele plaatsen ‘staan te stralen’. Dit kunnen zowel 

grote als kleine objecten zijn. In zijn werk is Marcel een perfectionist: het moet helemaal goed zijn! Een glas in lood 

object geeft een wisselend beeld vol kleur, naargelang de lichtinval zijn werk kan doen! 

Aan de voorbeelden kun je zien wat hiermee bedoeld wordt.   

Ben je geïnteresseerd in Marcel’s werk, neem dan gerust contact op door 

middel van mail of telefoon: mwetzels2@hotmail.com of 06 81687080 

Beren gemaakt van jasje en shirt van een 

stoere knul. 

http://www.antrobear.nl/
mailto:mwetzels2@hotmail.com


Onthullingen in de maanden mei, juli en augustus! 

 

 

 

Van Stichting Memo (Boekel) kreeg ik een opdracht voor het 

maken van twee objecten ter gelegenheid van hun 10-jarig 

bestaan. Een hangend object voor de locatie in Gemert en 

een staand object voor de locatie in Boekel. In de maanden 

mei en juni vond de onthulling plaats. De objecten zijn een 

combinatie van gelaste ijzeren strips en mozaïek op panelen 

van betontriplex (hoogte respectievelijk 110 en 200 

cm/breedte 90 cm). Cliënten van Stichting Memo hielpen 

mee bij het mozaïeken.  

 

 

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de 

woonvoorzieningen van SDC (Stichting Dienstverlening Cuijk) 

aan het Tuigleerstraatje in Cuijk maakte ik een kunstobject, 

dat in juli werd onthuld in het bijzijn van cliënten en 

werknemers van SDC. Het object kleurt het Tuigleerstraatje. 

Afmetingen: 140 x 90 cm. 

 

 

Voor het dakterras van hun appartement in Arnhem kreeg ik het verzoek van een echtpaar om een wandobject te 

maken. De hoofdkleuren zijn groen en blauw en het kunstobject heeft de naam ’t Wervelsturmske’. De onthulling 

vond in augustus plaats. Afmetingen: 110 x 90 cm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christa kreeg dit jaar 

opdrachten voor het maken 

van twee engelen van 

mozaïek.  

In Hilversum verscheen een  

engel en de ander daalde 

neer in Helmond. 

 

 

Het beeldje links (van serpentlijn) 

verhuisde onlangs naar Amersfoort.  

Het rechtse beeld (bruine albast) staat 

nu in Afferden (L). 

Volgende keer: 

• Encaustic 

• Meccano in de kunst 

• Straatkunst  

• Nog veel meer… 

 

Nieuwe opdracht 

Onlangs is het contract getekend voor een nieuwe opdracht voor ‘KunstopdeSering’. Onder deze naam gaan Marcel 

Wetzels en Louis Storms een kunstobject maken voor Stichting ORO in Gemert. Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe 

kunstobject in de tuin komt te staan van een nieuw wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Het wordt een staand object van negen schermen van ijzer, met glas-in-lood-panelen, aan elkaar geschakeld. Het object 

wordt ongeveer twee meter hoog en drie meter breed. Het glas-in-lood ontwerp is geïnspireerd op de voormalige glas-

in-lood ramen van het voormalige dagbestedingsgebouw, dat onlangs is afgebroken. 

Het kunstobject zal 1 januari 2021 af zijn. 

DE MOEITE WAARD OM NAAR TE KIJKEN! 

Marco Ising (Gennep) maakt audio-visuals. Hierbij gebruikt hij foto’s, die hij 

tijdens zijn vele reizen heeft gemaakt. Zijn passie voor de natuur (vooral 

bergen) is in zijn werk terug te zien. Het zijn niet alleen de beelden, maar ook 

zijn zelfgeschreven teksten en de speciaal uitgezochte bijzondere muzikale 

omlijsting, die zijn werk extra de moeite waard maakt. Kijk vooral zelf en ga 

eens naar zijn website: www.marco-ising.nl. Je zult verbaasd zijn. 

 

 

http://www.marco-ising.nl/

