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Welkom bij de Huiskamer Kunstroute Rijpelberg 

 
Alweer voor de 4

e
 keer laten wijkbewoners in hun eigen 

huiskamer zien wat hen inspireert op het gebied van kunst. In 
dit boekje vindt u een beschrijving van de huiskamers, die dit 
jaar hun deuren open zetten om u te laten genieten van poëzie, 
muziek en zang, theater en beeldende kunst in vele facetten. 
 
De opening is om 11.00 uur in wijkcentrum De Brem.  
 
Kinderen van OBS “de Straap” zullen hierbij een optreden 

verzorgen.  Dhr. Jan van 
den Heuvel, wethouder van 
Kunst, Cultuur en Sport 
van de gemeente 
Helmond, zal de 
openingshandeling 
verrichten. Hierna 
vertrekken de groepen en 
individuele bezoekers naar 
de eerste presentaties. 

 
Basisschool De Straap 

 

 
In elke huiskamer is 3 keer een presentatie. De aanvangstijden 
staan vermeld in dit boekje. U kunt de huiskamers bezoeken 
door aan te sluiten bij een groep, die onder begeleiding een 
wandeling maakt langs 5 huiskamers. De groepen worden met 
een trammetje bij de eerste huiskamer afgezet en zo’n 2 ½ uur 
later bij de laatste huiskamer weer opgehaald. De routes vindt u 
in het schema op blz. 15.  
Het trammetje vertrekt om 11.45, 12.45 en 13.45 uur vanaf het 
Twentehof vóór OBS “de Straap”. Gratis kaartjes voor het 
trammetje worden uitgegeven in de Brem. 
 
Als u uw persoonlijke programma samen wilt stellen kunt u de 
huiskamers op eigen gelegenheid bezoeken. Houd u dan 
rekening met de in dit boekje vermelde aanvangstijden van de 
presentaties.  
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Wijkcentrum De Brem 

 
Wijkcentrum De Brem zal vandaag na de opening de 
ontmoetingsplek zijn van de Huiskamer Kunstroute Rijpelberg. 

 

 
 

Wijkcentrum De Brem 

 
In De Brem zijn van 11.00 tot 17.00 uur doorlopend 4 exposities 
te bewonderen: 
 
Beeldhouwwerken van André van Veghel, 
Schilderijen van Heidi Duymelinck, 
Schilderijen van de Seniorenvereniging en 
Fotopresentatie van de Fotoclub Rijpelberg. 
 
Tot 14.00 uur zal er muziek te beluisteren zijn van de band Zobi 
la Mouche. 
 
Als u een route heeft gewandeld kunt u in De Brem 
napraten, kijken, luisteren en nagenieten van de 
kunst die leeft in de wijk. 

 
Wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT  Helmond 

Telefoon: 0492 - 510 690 
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Zobi la Mouche 
 
Zobi la Mouche onderscheidt zich van andere 
wereldmuziek-bands doordat de band zich niet 
beperkt tot één genre. In plaats van alleen 
Cajun, Rai of Salsa, speelt de band een 
doorsnede van zeer uiteenlopende genres 
binnen de Wereld-Pop-Folk-Muziek. Wonderlijk 
genoeg leidt dit toch tot een samenhangend 
geheel, dat garant staat voor een zeer 
afwisselende muziekbelevenis. 

 
 

 
André van Veghel 

 
Mijn naam is André van Veghel. Ik beeldhouw in steen vanaf 
2002.  Al tijdens mijn eerste beeld werd ik gegrepen door het 
proces. Het werd een passie. Niet alleen om het zelf te doen 
maar ook om het over te brengen aan anderen en hen te 
assisteren, begeleiden en enthousiasmeren.  
Inmiddels heb ik ook een eigen atelier, in het oude gemeente-
archief aan de Molenstraat, waar ik werk en les geef. 
Beeldhouwen is zowel een  fysieke als een creatieve en 
geestelijke bezigheid. Het resultaat geeft altijd veel 
voldoening. Of,  zoals me eens toepasselijk werd gezegd: het 
heeft een groot Zen gehalte . 
De ontwerpen voor mijn beelden ontstaan in mij en moeten 
daarna worden uitgewerkt in de steen. Bewust kies ik voor het 

traditionele werken,  met klopper en beitel en vermijd ik het om met machines te 
werken, daar die mij beperken in mijn vormen. 
Het volledige contact met de steen door alle bewerkingen heen geeft voor mij  meer 
diepte en kracht in het beeld. ik hoop dat ook u de uitdaging in mijn beelden kunt zien 
en ervan kunt genieten.  
    

Heidi Duymelinck 
 

Op 10 januari 1974 geboren te Helmond. 
Getrouwd en moeder van twee jongens. 
Opleiding bloemsierkunst gevolgd in Eindhoven  (1986-
1991) en Vught (1991-1993). 
Vanaf 1992 ben ik werkzaam als bloembindster en styliste. 
Het schilderen ben ik in 2005 gaan ontdekken. Ik  schilder 
voornamelijk met olieverf.  
Ik ben zowel in mijn werk als bij mijn hobby bezig met 
vormgeving en kleur. 
Dieren vind ik leuk om te schilderen, maar aan een oude 
toiletpot of een portret wil ik me ook wel  wagen. 

 



5 
 

Schilderijen van de Seniorenvereniging Rijpelberg 

 
De schilderafdeling van 
Seniorenvereniging Rijpelberg is 
momenteel iets meer dan een jaar actief. 
Onder de bezielende leiding van Elly de 
Rooij zijn er 14 mensen enthousiast aan 
het werk gegaan op de vrijdagmiddagen in 
de Brem. Na voorzichtig aftasten zijn er al 
heel leuke resultaten geboekt en zijn er 
duidelijk talenten. 
Inmiddels is er ook een groep actief op de 
woensdagavond. 
 

Elly De Rooij is lid van de seniorenvereniging, en is een zeer begaafd kunstenares. 
Haar creatieve talenten zijn legio en met name haar schilderwerken zijn inmiddels bij 
veel mensen bekend. 
 

 
Fotoclub Rijpelberg 

 

 
 

 
Op 22 maart van dit jaar hebben Jo Peeters en Jan ter Horst het initiatief genomen 
om een fotoclub op te richten in De Brem. 
Het doel is om in een gezellige sfeer over onze foto’s te praten en kontakten te 
leggen met buurtgenoten met dezelfde interesse. 
Dit kunnen vakantiefoto’s zijn van de natuur, oude gebouwen of architectuur etc. 
Om de twee weken komen we in De Brem bijeen om onze foto’s te bekijken. Hierbij 
geven en krijgen we tips hoe we de kwaliteit van onze mooie hobby kunnen 
verbeteren zodat we er meer plezier aan kunnen beleven. 
Verder spreken we af wat ons volgende thema gaat worden. Ook hierbij is iedereen 
vrij om daaraan mee te doen. 
En op zijn tijd trekken we de natuur in of bezoeken we steden met iedereen die daar 
interesse in heeft. 
U kunt een impressie krijgen van ons werk door middel van de powerpoint-
presentatie in de Brem. 
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Huiskamer 1: Schilderijen 
Presentaties om 12.00, 13.00, 14.00 uur 

 
Ik ben Annita van Cuijk. Mijn werk 
ontstaat tijdens wandelingen in de 
natuur waar ik me laat inspireren door 
ontmoetingen met kleuren. Op het doek 
komen deze kleuren bij elkaar waar ze 
een spel  aangaan van aantrekken en 
afstoten. Hierdoor ontstaat er een 
dynamiek die ik ook in de natuur terug 
vind. Door middel van de kleuren nodig 
ik de toeschouwer uit om zelf te gaan 
ontdekken wat de omgeving hen te 
bieden heeft. 
Ik zou het mooi vinden als zij mijn werk 

gebruiken als beginpunt van hun eigen wandeling en zoektocht naar verwondering 
en schoonheid van de natuur in hun omgeving. 

 
Annita van Cuijk, Brabanthof 14, 5709 EM  Helmond 

 

 
Huiskamer 2, Muziek 

Presentaties om 12.30, 13.30, 14.30 uur. 
  
 
In deze huiskamer ziet 
u verschillende 
deelnemers die zich 
hebben verenigd om 
nieuwe klassieke 
muziek ten gehore te 
brengen. 
 

  

 Canto Tenero, quatre-mains.  
Jeanne Nieuwenhuijsen en Wanda Hendrickx hebben elkaar leren kennen tijdens 
de eerste Huiskamer Kunstroute Rijpelberg in 2008 en sindsdien contact 
onderhouden. Sinds november 2010 speelt Wanda iedere veertien dagen piano 
onder begeleiding van Jeanne. Steeds wordt afgesloten met het spelen van een 
quatre-mainsstukje. Canto Tenero is gecomponeerd door Jeanne voor Wanda en 
zij gaan dit stuk vandaag voor u spelen. 

 Duet voor basblokfluit en piano. 
Fransje Snoeren is blokfluitdocente bij het Kunstkwartier. Zij en Jeanne spelen 
regelmatig samen. Dit stuk heeft Jeanne speciaal voor de basblokfluit 
gecomponeerd.  

 
Huiskamer Jan van Vlissingenhof 25,5709 AS  Helmond 
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Huiskamer 3: Poëzie en muziek 
Presentaties om 13.00, 14.00, 15.00 uur 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
VRRROEM …… 
Cello-improvisaties van Rien Snoeren geven extra sfeer en diepgang aan gedichten 
van Har Dirkx.  
 Rien is cellist, componist en dirigent van diverse orkesten.  
Har is nanodeeltijd dichter/zanger en bezingt Bach, Rijpelberg en het hondje Vaks. 
Een ongebruikelijke combinatie.  
Henny de Vries is een oude rot op de accordeon. Voor Henny kent het instrument 
geen geheimen meer. Hij speelt een solo-improvisatie waar de stukken van af 
vliegen en geeft kleur en hupsakee aan het  ‘Brouwbergs protestlied’, ook wel 
genoemd ‘De avonturen van Fonske en Franske’.  
Publicist Gabriël van Neerven zal de presentatie larderen met een paar van zijn 
kenmerkende gedichten.  
Kortom een bont gezelschap met een gevarieerd programma. 

 
Huiskamer Jan van Vlissingenhof 27,5709 AS  Helmond 

 
Huiskamer 4: Glas en keramiek 

Presentaties om 13.30, 14.30, 15.30 uur 

 
Anneke van den Reek 
Jenniskens is al lange 
tijd bezig met haar 
hobby keramiek. Zij 
beheerst een zeer 
uitgebreide set van 
vaardigheden. Haar 
ontwerpen ademen 
kenmerken als 

robuust, lijnen en eenvoud in vormgeving. Op dit moment is zij vooral gericht op 
experimentele stooktechnieken als racu, tonstoken en rookstoken. 
 
Jos van den Reek is 7 jaar bezig met zijn hobby glas. Hij beheerst een breed scala 
van vaardigheden zoals glas in lood, brandschilderen en glasfusing. Op dit moment 
is hij vooral gericht op het maken van glasobjecten middels glasfusing en 
glasverlijmen. 
  
Samen maken zij objecten waarin zowel keramiek als glas wordt verwerkt.  
 

Jos en Anneke van der Reek, Jan de Withof 102, 5709 AL  Helmond 
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Huiskamer 5, Keramiek en schilderijen 
Presentaties om 14.00, 15.00, 16.00 uur 

 
Welkom bij Gaby’s Galerie. 
In mijn atelier maak ik voornamelijk grote 
muurschilderingen op panelen in opdracht. De 
schilderingen worden voornamelijk gebruikt voor 
instellingen en bedrijven en inmiddels heb ik meer 
dan 40 instellingen voorzien van een schildering. 
Tijdens de huiskamer kunstroute zal ik stapsgewijs 
laten zien hoe ik te werk ga en uitleg geven over de 
technieken die ik gebruik. 
 
Naast de muurschilderingen maak ik ook 
schilderijen, beschilder ik keramiek en urnen en 
geef ik les aan jongeren met een lichamelijke 
beperking.  
Kom gerust eens kijken in mijn atelier! 
 

 
Gaby’s Galerie, Rakthof 9 (achterzijde), 5709 EK  Helmond 

www.gabysgalerie.nl 
 

 
Huiskamer 6: Cabaret 

Presentaties om 12.15, 13.15, 14.15 uur 
 

 
 
 
Zozus is uit de keuken gekomen. Als Twee Half Wit bestormen ze nu het podium in 
de goei kamer. En geen droog brood, maar echte boter en dik beleg. Wordt het zoet 
of wordt het hartig? 

 
 

Zozus, Drenthehof 103, 5709 CK  Helmond 
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Huiskamer 7: Schilderijen 
Presentaties om 12.45, 13.45, 14.45 uur 

 
Mijn naam is Angeline Elemans. 
Al vanaf mijn vroege jeugd ben ik 
actief geweest met mijn handen. 
Het begon simpel met breien, 
borduren en macramé. Later heb 
ik mij niet onverdienstelijk gestort 
op het maken van poppen van 
zelf hardende klei. Hier heb ik 
zelfs les in gegeven en dit gaf 
erg veel voldoening. De laatste 
tien jaar ben  ik ook gaan 
schilderen. Hiervoor heb ik 
schilderlessen gevolgd. Ik ben 
begonnen met acrylverf. Nu verf 
ik voornamelijk met olieverf 

omdat daarbij de nat-in-nat techniek zo heerlijk werkt.  Ik gebruik foto’s en bestaande 
schilderijen als voorbeeld. De meeste schilderijen die ik schilder zijn modern. 

 
Angeline Elemans, Kaarderhof 2a, 5709 GH  Helmond 

 
 

Huiskamer 8: Schilderijen 
Presentaties om 13.15, 14.15, 15.15 uur 

 
 
Om  zich te bekwamen in de 
schilderkunst volgde Jeanne 
vanaf 1990  cursussen bij 
verschillende Helmondse 
kunstenaars. 
Begonnen met schilderen in 
olieverf, is zij via aquarel 
uitgekomen bij acrylverf. Zij 
schildert op linnen. Haar verf 
vermengd zij soms met 
materiaal als papier, zand en 
textiel. Haar werken zijn 
voornamelijk figuratief, maar wel 
vaak op een abstraherende 
manier.  

De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, maar het werk roept bijna altijd een vrolijke 
sfeer op. Zij heeft op verschillende plekken in Helmond, maar ook in Nuenen, 
Elsendorp, Volkel en Geldrop geëxposeerd en laat nu thuis haar werk tijdens de 
huiskamer kunstroute zien. 
 

Jeanne Schoorl, Dennerode 29, 5709 HV  Helmond 
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Huiskamer 9: Schilderijen (aquarel) 
Presentaties om 13.45, 14.45, 15.45 uur 

 
Schilderen doe ik al heel lang. 
Maar de laatste 16 jaar schilder 
ik voornamelijk met aquarel. 
Waarom? Na jaren les op de 
vrije academie in Venray ben ik 
de uitdaging van het 
aquarelleren aangegaan 
Het is een heel directe techniek 
, correcties zijn bijna niet 
mogelijk. 
Onze docent zei: “Als je mooie 
plaatjes wilt maken, koop dan 
een digitale camera, dan zit je 
altijd goed. Ik verwacht van 
jullie schilderwerk waar ik 

(jullie) met fantasie in kan (kunnen) dwalen.” Ik hoop hiervan iets te laten zien. 
 

Philippe van Oosterbrugge, Sparrerode 21, 5709 HZ  Helmond 
 

 
Huiskamer 10, Schilderijen (mondschilder) 

Presentaties om 14.15, 15.15, 16.15 uur 
 

 
Ik ben Coen de Rooij. Sinds 
1991 heb ik mijn bezigheid 
gevonden in het mond-
schilderen. 
Door een auto-ongeval in 1989 
raakte ik permanent invalide en 
daardoor veranderde plots mijn 
hele leven. Toen ik zag wat 
mensen met behulp van de 
mond en/of voet konden 
presteren in de schilderkunst 
voelde ik zo enorm veel 
inspiratie en zin opborrelen, dat 
ik zelf ben gaan experimen-
teren met penseel en verf. 
Immers, oefening baart kunst. 

Het liefst schilder ik met olieverf omdat de kleuren hiervan heel intens zijn, maar ik 
schilder ook met acrylverf. Mijn voorkeur gaat uit naar landschappen, hier kan ik 
vooral mijn gevoelens in kwijt. 
 

Coen de Rooij, Sparrerode 1, 5709 HZ  Helmond 
www.mondschilder.nl 
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ROUTESCHEMA 
 

 
 
ROUTE A (gevarieerde kunstvormen) 
 
Huiskamer 1: Schilderijen 
Annita van Cuijk. Brabanthof 14. 
Presentaties: 12.00, 13.00, 14.00 uur. 
 
Huiskamer 2: Muziek 
Jeanne Nieuwenhuijsen, Wanda Hendricks, Fransje 
Snoeren. 
Jan van Vlissingenhof 25. 
Presentaties: 12.30, 13.30, 14.30 uur. 
 
Huiskamer 3: Poëzie en muziek  
Har Dirkx, Henny de Vries, Rien Snoeren.  
Jan van Vlissingenhof 27. 
Presentaties: 13.00, 14.00, 15.00 uur. 
 
Huiskamer 4: Glas en Keramiek 
Jos en Anneke van der Reek. Jan de Withof 102. 
Presentaties: 13.30, 14.30, 15.30 uur. 
 
Huiskamer 5: Keramiek en schilderijen 
Gaby Koeter. Rakthof 9a. 
Presentaties: 14.00, 15.00, 16.00 uur. 
 
Het trammetje vertrekt om 11.45, 12.45 en 13.45 uur 
met een groep om deze huiskamers te bezoeken. Gratis 
kaartjes zijn verkrijgbaar in De Brem. 
Ook kunnen individuele personen één of meer 
huiskamers bezoeken, maar zij moeten zich dan melden 
op de tijd dat een presentatie begint. 
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ROUTE B (cabaret en schilderkunst) 
 
Huiskamer 6: Cabaret 
ZusAn en zusNeel van Eenbergen. Drenthehof 103. 
Presentaties: 12.15, 13.15, 14.15 uur. 
 
Huiskamer 7: Schilderijen 
Angeline Elemans. Kaarderhof 2a. 
Presentaties: 12.45, 13.45, 14.45 uur. 
 
Huiskamer 8: Schilderijen 
Jeanne Schoorl. Dennerode 29. 
Presentaties: 13.15, 14.15, 15.15 uur. 
 
Huiskamer 9: Schilderijen (aquarel) 
Philippe van Oosterbrugge. Sparrerode 21. 
Presentaties: 13.45, 14.45, 15.45 uur. 
 
Huiskamer 10: Schilderijen (mondschilder) 
Coen de Rooij. Sparrerode 1. 
Presentaties: 14.15, 15.15, 16.15 uur. 
 
Het trammetje vertrekt om 11.45, 12.45 en 13.45 uur 
met een groep om deze huiskamers te bezoeken. Gratis 
kaartjes zijn verkrijgbaar in De Brem. 
Ook kunnen individuele personen één of meer 
huiskamers bezoeken, maar zij moeten zich dan melden 
op de tijd dat een presentatie begint. 
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De Huiskamer Kunstroute Rijpelberg is een initiatief van de 
wijkvereniging Rijpelberg. 

 
 

 
 
 

Voor het mogelijk maken van dit evenement bedanken 
wij alle vrijwilligers voor hun inzet! 

 
 

Met dank aan: 
 

De Gelden Bewonersinitiatieven voor de financiële 
bijdrage  

 
en de Stichting Wijkraad Rijpelberg voor steun en 

sponsoring. 
 
 
 

Informatie: www.rijpelberg.nl 
 

Email: huiskamerkunstroute@gmail.com 


