Betekenis [ BiB nr. ..] Dit nummer is afkomstig uit de bron: kunstgids ‘Boxtel in Beeld’ over de kunst in de openbare buitenruimte,
uitgegeven door Kunststichting Boxtel. Informatie staat vermeld op het einde van deze route.

Kunst langs de Dommel

Zorgaanbieder en
zorgvrager [BiB nr. 54]

Start route: Sint-Petrusbasiliek Boxtel
Portaalbeelden

[BiB nr. 6]

Victor Sprenkels
1928-1930
natuursteen
Oude Kerkstraat 18
(51.5897-5.3266)

6

Vervolg van de route: links om de toren heen staat het volgende beeld.

Eligius van den Aker
[BiB nr. 44]

44

Deze priester morst witte miswijn op de altaardoeken, waarbij rode
vlekken achterblijven. Hij probeert ze uit te wassen, maar dat lukt niet.
Jarenlang houdt hij de doeken verborgen. Vlak voor zijn sterven in 1380
biecht hij het wonder op. Bij de jaarlijkse Heilig-Bloedprocessie in Boxtel
wordt dit herdacht, die plaatsvindt op de zondag na Pinksteren.
Vervolg van de route: Einde straat linksaf KOPPEL rechtsaf CLARISSENSTRAAT oversteken voorbij Herenhuis nr. 39 linksaf MOLENPAD
fietspad (smal) eerste straat linksaf MGR WILMERSTRAAT over de brug
van de DOMMEL. Bij het verkeerslicht rechtsaf MOLENSTRAAT. Langs de
Boxtelse Watermolen. Voor de brug over het Smalwater aan de DOMMEL
staat rechts het beeld.

[BiB nr. 18]

Hein Koreman
1966
brons
Molenstraat 81 /Angelapad
(51.589-5.3260)

18

16

Frans Peters
1963 brons
Van der Voortstraat 27
(51.5941-5.3163)
Het is een spichtig meisje dat zorgeloos op haar fluit speelt. Haar ongedwongen, balancerende houding roept de vrolijke, luchtige tonen van haar
spel op. Ze is in evenwicht met zichzelf.
Vervolg van de route: Bij het verkeerslicht rechtsaf staat aan de rechterkant voor de school.

[BiB nr. 20]

Leo Geurtjens
1967
geschilderd metaal
Baanderherenweg 2
(51.5942-5.3163)

20

De constructie is opgebouwd uit vierkante balkjes en even dikke, maar
dubbelbrede rechthoekige elementen. Het is een ritmische ordening
van basiselementen die op een abstracte manier een organische groei
verbeelden.
Vervolg van de route: Op het einde van de voorgevel van het
Baanderherencollege is in de muur gemetseld het volgende beeld.

Werkplaats

[BiB nr. 19]

Berend Hendriks
1967
siermetselwerk baksteen geglazuurd
Baanderherenweg 2
(51.5948-5.3165)

50

[BiB nr. 50]

[BiB nr. 41]

Jan Snellaars & Paul Strik
1997
geschilderd staal
Achterbergstraat 32/ Rotonde Musel
(51.5966-5.3242)

19

Berend Hendriks maakte zich sterk voor het behoud van de figuratieve
kunst. Rond 1965 ontwikkelt hij met Peter Struycken, aan de kunstacademie in Arnhem, een nieuwe visie op kunst voor de openbare ruimte.
Hun omgevingsvormgeving wordt een nieuw specialisme, dat landelijk
ingang vindt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de functie van
de ruimte en de belevingswereld van de gebruiker. Werkplaats is hiervan
een pril en bescheiden voorbeeld.
Vervolg van de route: Ga bij de ROTONDE DEN TIJBER rechtsaf naar de
ACHTERBERGSTRAAT en langs de Jenaplanschool Molenwijk over de
DOMMEL tot MOLENWEIDE woon- zorgcentrum.

41

Het kunstwerk is een geschenk van de Rotary Boxtel ter gelegenheid van
het vierde lustrum als serviceclub. Er komen hier vijf wegen samen.
Vervolg van de route: Vervolg van de route: de ROTONDE vierde afslag
BOSSCHEWEG ingaan. Rechtdoor naar de DOMMEL. Daar is de brug
‘Het Schipke” over de DOMMEL. Rechts over de oever in de vijver staat
het beeld.

[BiB nr. 73]

73

Marten Groen
2013 cortenstaal
Locatie: kleine poel naast de Dommel bij
waterschapshuis (51.5999-5.3234)
Het kunstwerk Oerbank is geïnspireerd op de golvende lijnen van de
naambordjes bij beken en riviertjes van Waterschap De Dommel.
De golven vindt men tevens terug in het achtervlak van het beeld, als
een golf in onze rivier de Dommel. De vorm van de rivierbank is terug te
vinden in het voorvlak, waar symbolisch de loop van de Dommel vanaf de
oorsprong in Peer, België tot de Dieze in Den Bosch is weergegeven. De
cirkel (ronde gat) aan de rechterzijde van de rivier is de oorsprong. Achter
de uitgespaarde Dommel vindt men de oergrond terug van de Dommel,
die symbolisch is opgegraven uit de bodem van de rivier bij de oorsprong
in Peer (België). De natuurlijke kleuren van de Oergrond en van het
cortenstaal komen hier samen op deze plaats. Het cortenstaal vinden we
ook terug in de herstelde oever van de Dommel in het centrum van Boxtel.
Vervolg van de route: voorbij het “Waterschapshuis”, rechtsaf
SOUVEREIN, rechtsaf STATENDAALDER, bocht linksaf FLORIJN,
Het loopt door naar het fietspad WEIKESPAD. Over de witte houten brug
over de DOMMEL.

Serafino

[BiB nr. 59]

de beschermengel voor fietsers
Huub Thorissen
2007 geschilderd verzinkt staal
Weikepad / de Schutsboom aan de Dommel.
(51.5942-5.3163)

59

Boxtel profileert zich als groene gemeente, die ruim baan geeft aan de
fiets. De kunststichting Boxtel wil dat met beeldende kunst accentueren.
Daarom worden er sinds 2004 bewust kunstwerken langs de fietsroutes
voor woon-werkverkeer geplaatst. De kunstenaar heeft een beschermengel voor de fietser gemaakt. Als locatie heeft hij gekozen voor de
natuurlijke begroeide Dommeloever bij de brug, die de wijken Selissen en
Munsel verbindt. Hier is het kunstwerk niet alleen vanuit beide rijrichtingen
te zien maar, via het Dommeldal, ook vanaf de brug in de Bosscheweg en
zelfs vanaf de A2.
Vervolg van de route: Rechtdoor langs DE DOELEN Linksaf DE AANLOOP rechtsaf SCHUTERSHOF langs het fietspad rechtdoor naar DE
MUNSELSE HOEVE. Bij de ROTONDE OOSTEIND oversteken langs het
fietspad rechtsaf SCHIJNDELSEWEG voorbij de benzinepomp linksaf de
DR DE BROUWERLAAN, tweede straat, rechtsaf de HENDRIK VERHEESLAAN. Na 50 meter links het beeld.

Barbus-Barbus

[BiB nr. 67]

Marten Groen
2013
weervast-staal
Hendrik Verheeslaan in de retentievijver
(51.5885-5.3370)

67

Het paaigebied van de barbeel is in Zuid-Limburgse riviertje de Jeker.
Vandaar zwemt de barbeel uit over de Maas en de Waal. Hij kan wel 120
cm lang worden. Lange tijd werd hij met uitsterven bedreigd, maar door
de betere bewaking van de wateren is de barbeel tegenwoordig weer in
opmars. Wie weet komt hij ook naar de Boxtelse DOMMEL, het beeld van
Groen wijst hem de weg.
Vervolg van de route: HENDRIK VERHEESLAAN bij kruispunt linksaf
BENELUXLAAN op de hoek staat het beeld.

Met de fiets DOMMELOORD einde weg rechtsaf ROBERT SCHUMANLAAN na 65 meter rechtsaf bij DOMMELOORD huisnummer 55-67.
Aan de DOMMEL bij DE LANGE LOOP staat het beeld.

In Gesprek

bouwen in 1932 naast het kasteel een school en internaat inmiddels zijn
deze verbouwd tot een appartementencomplex. Tussen 1963 en 1969 in
overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Vervolg van de route: Door de poort op de binnenplaats het witte beeld.

Het kunstwerk bestaat uit twee onderdelen: deze stellen Hendrik Verhees
en zijn Hollandse cirkel voor. Een Hollandse cirkel is een landmeetkundig
instrument dat in de zeventiende eeuw werd gebruikt door de landmeter
bij het meten van hoeken. Het beeld, dat Hendrik Verhees symboliseert,
richt zijn blik op een belangrijk ontwerp van de architect Verhees: de
Protestantse kerk. Zijn blik, door de Hollandse cirkel, loopt als het ware in
een rechte lijn naar dit monument.

[BiB nr. 28]

Vervolg van de route: Terug naar ACHTERBERGSTRAAT richting
ROTONDE MUNSEL op deze rotonde ziet men het beeld al.

Wasrek

Beeld op Hendrik Verhees 72

Marten Groen [BiB nr. 72]
2013 cortenstaal en Hollandse cirkel
roestvrijstaal behandeld met glasparelstralen
kruising Hendrik Verheeslaan / Beneluxlaan
(51.5891-5.3377)

Vervolg van de route: BENELUXLAAN langs het winkelcentrum Oosterhof.
Oversteken BENELUXLAAN vervolgen. Bocht naar links DOMMELOORD
bij DOMMELOORD nummers 30-33 rechtsaf einde weg linksaf DE LANGE
LOOP Langs de DOMMEL na 200 meter het Beeld.

Ton Verstraten
2002 brons
Molenhof
(51.5902-5.3261)

alles heeft zijn oorsprong

Vervolg van de route: Rechtdoor de weg vervolgen. De MOLENSTRAAT
langs de DOMMEL gaat over in de VAN DER VOORTWEG. Langs het
Baanderherencollege rechts het beeld.

[BiB nr. 18]

Ontmoeting

Oerbank

Dit beeld is in 1966 geplaatst. Het symboliseert de vernieuwing van Boxtel
en een harmonieuze overgang van het oude centrum naar de nieuwe wijk
Selissen.

Fluitspelend Meisje

Vervolg van de route: Na 50 meter eerste pad rechtsaf MOLENHOF.
Na 70 meter rechts het beeld.

Negen mensfiguren staan schouder aan schouder. Ze zijn gelijk van opzet,
maar toch verschillend. Individuen, die elkaar ontmoeten en zich verbonden weten qua levensfase en woonomgeving. Ze staan op een boogsegment en weerspiegelen zo de vorm van het appartementencomplex.

Hanneke de Munck
1998 brons
Oude Kerkstraat
(51.5902-5.3261)

Groei

Jean en Marianne Bremers
2005 brons
Achterbergstraat 18 / Molenweide
(51.5963-5.3224)
“Het kunstwerk beeldt uit dat de ene mens de andere helpt, zonder de
ander in diens ruimte onnodig te beperken”, zeggen beide kunstenaars.

Dit zijn redelijk oude beelden boven de ingangspoort van de kerk die in
de kunstwerkplaats van de zoon van dr. P.J.H. Cuypers, Pierre in 1932
geplaatst zijn. Deze beelden zijn gerestaureerd door Vic Sprenkels in het
atelier van Cuypers in Roermond. Het beeld in de ronde nis is genaamd
Petrus Stoel van Antiochië.

Geliefden

54

28

Maria-OnbevlekteOntvangenis [BiB nr. 3]

3

Anoniem
1897 natuursteen met beschermlaag
Binnenplaats Kasteel Stapelen 87-88
(5.1583-5.3241)
Het beeld zal afkomstig zijn uit een beeldhouwatelier, maar welk is
onbekend. Het is vormgegeven in de voor die werkplaatsen gangbaar,
vloeiende, neogotische stijl. Symboliek, in de vorm van attributen, speelt
daarbij een belangrijke rol.
Vervolg van de route: uit het kasteel komend links aanhouden via het park
naar BURGAKKER over de smalle brug over de DOMMEL. Geniet van
het mooie uitzicht op de DOMMEL. Linksaf GROTE BEEMD en rechts
aanhouden BURGAKKER richting centrum. In wegdek ligt een reliëf.

Gedenksteen
Keizer Karel IV

[BiB nr. 53b]

frater Leo Disch / Arnoud Geux
2005 Belgische hardsteen
Grote Beemd 24 / Burgakker rechts SintLucas
(51.586-5.0253)

Marga Brey
1982 brons
herplaatst Dommeloord 60-61 aan de Dommel
(51.5825-5.3386)
Deze menselijke bank verbeeldt op een uitnodigende manier de ontmoetingsfunctie. De titel van dit beeld spreekt een verlangen naar harmonie en
communicatie uit. In Gesprek aan de Dommel.

Deze steen met het Duitse, keizerlijke adelaar herinnert aan het feit dat
keizer IV in 1356 de heerlijkheid Boxtel in leen geeft aan Theodricus van
Merheim en Maria van Boxtel.

Vervolg van de route: Linksaf DE LANGE LOOP volgen langs de DOMMEL richting Liempde. Bij fietspadenkruising APOLLOPAD rechtsaf onder
viaduct door eerste weg linksaf over de DOMMEL LEEMPUTTENPAD. Tsplitsing rechtsaf GEMONDSESTRAAT. Over overweg Duitslijntje rechtsaf
KASTERENSESTRAAT. Rechts het beeld

Vervolg van de route: rechts door de eerste poort op het terrein van
SintLucas een beeld.

Leesbare Biografie
Duits Lijntje [BiB nr. 61D]

61

Huub Thorissen
2008 cortenstaal
Kasterensestraat
(51.58341661-5.36707878)
Met de Leesbare Biografie wil Boxtel aandacht vragen voor haar ‘Plaatsen
van Herinnering’. Op deze plek wordt het Duitse Lijntje herdacht. Het
was dé treinverbinding tussen Londen en Moskou via Vlissingen, Boxtel
en Berlijn. In 1878 is de Noord-Duitse Spoorwegmaatschappij NBDS
opgericht. Het personenvervoer heeft tot 1950 standgehouden en het
goederenvervoer tot 1999.
Vervolg van de route: Na 200 meter rechts langs de DOMMEL het beeld.

Golfbeweging in Mozaïek

[BiB nr. 70]

70

Agnes Savelkouls
2013 beton steengoedklei glazuur
Kasterensestraat
(51.58146991-5.36720753)

[BiB nr. 45]

Ron van de Ven
1999 roestvast staal
Burgakker 17 (Sint Lucas)
(51.5864-5.3260)

45

Vanwege het gouden jubileum van MBO SintLucas krijgt leraar Ron van
de Ven de opdracht om de identiteit van de school te verbeelden.
Hij schrijft over zijn beeld: “Vanuit de kiemgroeiend, een balancerend
verheffen, zoeken naar houvast. De jonge menselijke blik voorwaarts,
openen tot geluk”
Vervolg van de route: Het beeld achter de tweede poort op een binnenplaats een beeld.

Engel

[BiB nr. 56]

Hanneke de Munck
1994/2006 brons
Burgakker 17 (Sint Lucas)
(51.5864-5.3260)

56

Kunst langs de Dommel
Wandel-, of fietsroute
langs 28 kunstwerken
www.beleefboxtel.nl
www.kunststichtingboxtel.nl
Hier aan de markt vergaderde het dorpsbestuur. Aanvankelijk in de herbergen en sinds 1843 in een echt raadhuis. Tot de Franse Revolutie worden
afspraken en besluiten van de schepenbank officieel bekrachtigd door het
schependomszegel in lak af drukken op de akte.
Vervolg van de route: Rechts aan de overkant staat het beeld.

Stop Voets

Vervolg van de route: Over de DOMMEL MOLENDIJK bocht naar rechts
volgen, bij de T-splitsing rechtsaf BOXTELSEWEG onder viaduct door,
over Duits Lijntje LIEMPDSEWEG. Bij T-splitsing rechtsaf EINDHOVENSEWEG brug over de DOMMEL. Bij rotonde 3e straat linksaf FELLENOORD
fiets/voetpad GROTE BEEMD na 60 meter op pilasters schoolgebouw
van het JACOB ROELAND LYCEUM de beelden.

12

Frans van der Burgt
1954 natuursteen
Grote Beemd 3 Jacob Roeland Lyceum
(51.585-5.3292)

Vervolg van de route: Voorbij het rechtse witte gebouw. Op het plein van
Sint Lucas kijkend door de derde poort. Weer een beeld.

Stier

[BiB nr. 34]

Arthur Spronken
1989 brons
Burgakker 17 (Sint Lucas)
(51.5867-5.3257)

Vervolg van de route: Linksaf KONIJNENHOOLSEDREEF bocht naar
rechts volgen bij brug over de DOMMEL hek openmaken en richting
kasteel. Boven de toegangspoort van het Kasteel een reliëf beeld.

1

Anoniem
1857 pleisterkalk
Poort Kasteel Stapelen
(5.1583-5.3244)
Het oudste document dat betrekking heeft op het kasteel Stapelen dateert
van 1312. Het huidige kasteel is ingrijpend verbouwd in 1857. Die verbouwing gebeurde in de neogotische stijl. De middeleeuws aandoende kantelen met bijbehorende dak torentjes; de paviljoenachtige uitbouwen op de
binnenplaats en de hekken dateren uit die tijd. De Paters Assumptionisten

34

Vervolg van de route: Naar het einde van de smaller wordende BURGAKKER. Voor de kruising een reliëf in wegdek.

A

frater Leo Disch / Arnoud Geux
2005 Belgische hardsteen
Burgakker 1
(51.587-5.3261)

Vervolg van de route: Oversteken naar de KRUISSTRAAT richting kerktoren van de Sint-Petrus Basiliek in wegdek bij Croonpassage/MARKT.

[BiB nr. 53D]

frater Leo Disch / Arnoud Geux
2005 Belgische hardsteen
voor de Croon/MARKT (51.588-5.3261)

36

Decennialang is Willem Voets niet weg te denken uit het straatleven van
Boxtel. Willem heeft een gedrongen postuur en haalt graag de stop van de
fles. Hieraan dankt hij zijn bijnaam Stop Voets.

Gedenksteen Kapittel
van Boxtel [BiB nr. 53E]

E

frater Leo Disch / Arnoud Geux
2005 Belgische hardsteen
Oude Kerkstraat
(51.5902-5.3261)
Deze steen, met een paar aanbiddende handen, drie paar open dankende
handen en vijf paar in gebed gevouwen handen, verwijst naar de stichting
van het kapittel van negen kanunniken in de Sint-Petrusbasiliek door de
Heer van Boxtel in 1492.
Vervolg van de route: OUDE KERKSTRAAT naar de ingang van de SintPetrusbasiliek in wegdek.

Hier is het kruispunt van de twee oudste bestrate wegen van Boxtel. De
gekruiste sleutel van Sint-Petrus staan voor de inwoners van Boxtel en de
ploeg staat voor de inwoners van Liempde, tezamen waren zij de bewoners van de Baronie van Boxtel. Het oudste document waarin sprake is van
de Baronie van Boxtel en haar bestuurlijke organisatie, dateert van 1293. In
1391 werd Liempde aan de Heer Van Boxtel geschonken.

Gedenksteen
Schependomszegel

[BiB nr. 36]

Hans van Brunschot
1990 beeld brons sokkel hardsteen
Markt / Clarissenstraat
(51.588-5.326)

Vervolg van de route: Van de MARKT / CLARISSENSTRAAT rechtsaf naar
de OUDE KERKSTRAAT in wegdek.

SintLucas is niet alleen evangelist. Hij is ook schilder. Hij heeft als eerste
Maria met het kindje Jezus geschilderd. Daarom beschouwen de schilders
hem van oudsher als hun beschermheilige. Deze school wordt in 1948
opgericht als ‘schilderschool’. Het beeld is gemaakt ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum.

Gedenksteen Baronie
van Boxtel [BiB nr. 53A]

Beide beelden zijn uit een rechthoekig blok natuursteen gehaald. Dit
is niet alleen te zien aan de omtrek, maar ook aan de sokkels die deel
uitmaken van het geheel. De sporen van het hakken zijn zichtbaar en
verlevendigen het oppervlak. De figurengroepen zij globaal vormgegeven
en daardoor op grote afstand nog ‘leesbaar’.

Wapenschild MahieVan Son [BiB nr. 1]

Vorming

Een fraai en expressief beeld is in was gemaakt en daarna in brons
gegoten.

De kunstenaar heeft haar inspiratie geput uit de voortdurende beweging
in de natuur. Door een ingreep kunnen natuurlijke processen verstoord
raken. Dit druk Savelkouls uit met de wig tussen de golven. De natuur
zal zich in de loop der tijd weer herstellen. Het waterrad onder aan het
muurtje verwijst naar de Kasterense molen, die hier eeuwen heeft gestaan.
Alle hoekige tegeltjes zijn door Agnes Savelkouls met de hand gemaakt en
met zelfgemaakte glazuur bewerkt.

Lezende Spelende
Kinderen [BiB nr. 12]
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Gedenksteen HeiligBloedwonder [BiB nr. 53C]

C

frater Leo Disch / Arnoud Geux
2005 Belgische hardsteen
Oude Kerkstraat
(51.5895-5.3264)
De priester Eligius van den Aker morst witte miswijn op de altaardoeken,
waarbij rode vlekken achterblijven. Hij probeert ze uit te wassen, maar dat
lukt niet. Jarenlang houdt hij de doeken verborgen. Vlak voor zijn sterven
in 1380 biecht hij het wonder op. Bij de jaarlijkse Heilig-Bloedprocessie in
Boxtel wordt dit herdacht. (zie ook het beeld aan de andere kant van de
toren)
Einde van de route Kunst langs de Dommel. Veel plezier in Boxtel

www.beleefboxtel.nl

Legenda
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Kunstwerken

D

Kunstateliers

(info: zie bijlage)

E

Uitgave Kunststichting Boxtel ism Beleef Boxtel juni 2014

Foto’s en samenstelling van de route ‘Kunst langs de Dommel’
door Huub Thorissen. Met uitzondering van de foto’s nr. 50 en
61D Hannie van Schijndel-Verhoeven en nr. 70 Agnes Savelkouls. Met aanvullingen van Hannie van Schijndel-Verhoeven.

44
59

73

Bron: Kunstgids ‘Boxtel in beeld’

6

Marja Reitsma-Vrijling en Hannie van Schijndel-Verhoeven
ISBN -10: 90-810979-1-1 ISBN -13: 978-90-810979-1-8
Uitgave: Kunststichting Boxtel 2006 met aanvulling 2013
Verkrijgbaar bij de VVV Boxtel
Website www.kunststichtingboxtel.nl
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In de kunstgids ‘Boxtel in Beeld’ worden 73 kunstwerken
beschreven die zich bevinden in de gemeente Boxtel, met bijgevoegde wandel- en fietsroutes. Tevens krijgt u per periode een
overzicht van de Boxtelse kunst in zijn breder verband.
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Kunst verrijkt kijker en omgeving
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De Kunststichting Boxtel is verantwoordelijk
voor de visie en het beleid met betrekking
tot de kunst in de openbare ruimte van Boxtel.
Zij verzorgt de aankoop, plaatsing en het
beheer van kunstwerken. Zij bevordert de
waardering en presentatie van kunst.
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Stichtingregister 41086283
Secretariaat Dommeloord 66 5283 LN Boxtel
info@kunststichtingboxtel.nl
www.kunststichtingboxtel.nl

Deze routekaart is mede
mogelijk gemaakt door
Waterschap De Dommel
J
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Kunstateliers in Boxtel
Deze bijlage behoort bij de routekaart
‘Kunstlangs de dommel’

Agnes Savelkouls
keramist
Europalaan 16, 5283 AN Boxtel
06 22776399

Gerda Fraanje

A

kunstenaar
Taxandrialaan 45, 5283 MA Boxtel
0411 684893

Wava Roestamova en Rasim Huseinov

Ton Verstraten

kunstenaars
Hoogheem 184, 5283 BC Boxtel

beeldend kunstenaar
Spoorstraat 40, 5281 GL Boxtel
0411-674257
www.tonverstraten.nl

B

Kunstlicht 99
Bosscheweg 125 (Atelieradres)
5281 WV Boxtel, 0411-673900

Kunst
e
langs d
l
domme

G

H

Marten Groen

C

Nantsje Vonk

Atelier “ Surgente”
Eindhovenseweg 47, 5283 RA Boxtel
0411-677041

I

beeldend kunstenaar

Ferdy Steger

Jan de Hoogh
beeldend kunstenaar

Kunstenaar
Hendrik Verheeslaan 70, 5283 CW Boxtel
0411-611233
www.ferdysteger.nl

Bea de Leeuw
beeldend kunstenaar

Frans Schweigmann

Huub Thorissen

architekt, voorzitter Kunstlicht99

Kunstenaar

Bea de Leeuw
goudsmid
Dommeloord 5, 5283 LK Boxtel
0411-678332

D

K

Huygenstraat 26, 5283 JM Boxtel
0411-685725
www.huubthorissen.nl

Ron van de Ven

Margje Snellaars en Raymond Arts
Atelier R&M Arts
Lochtenberg 3, 5296 LL Esch
0411 851781 / 0650242482

J

kunstenaar/docent StLucas Boxtel

E

013-4672311
www.ronvandeven.nl

L

Katrien van Hettema
kunstenaar
Lennisheuvel 46, 5281 LG Boxtel
0411-674067 / 0619642512
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www.beleefboxtel.nl
www.kunststichtingboxtel.nl

Kunst verrijkt kijker en omgeving
De Kunststichting Boxtel is verantwoordelijk voor de visie en het
beleid met betrekking tot de kunst in de openbare ruimte van Boxtel.
Zij verzorgt de aankoop, plaatsing en het beheer van kunstwerken.
Zij bevordert de waardering en presentatie van kunst.
Stichtingregister 41086283
Secretariaat Dommeloord 66 5283 LN Boxtel
info@kunststichtingboxtel.nl www.kunststichtingboxtel.nl

