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Ituns! en culluunout€ De Rode
Dràrd bele€ft koDend we€k-
eindê de usde editie nlet eetr re-
cordaantàl d€elnemers. Op meer
dd twintig lcaties, zowel in het
centrum van BoíeI als daàrbui-
tên, slfll€n bero€pdkurstênàars
Yan KDstlicht99 en amat€urs,
hun atefieN open of richten ex-

Alle adressen wad in bet kêder
van De Rode Dràad tent@lsrellin-
gen zijn ing€richt zijn zaterdag 4
en zon.lag 5 oktober ván I1.00 rot
I 7.00 uu geoped. Mel ballomen
en andere venierilgen in de lleu
rmd zijn de pleken die m€edoen
ad de kuní- en cultuuÍoule 1e
heíkemen. Een opsominS vd
all€ locaties Íaàt hieronder. Wie
de volgorde auhoudt. kan er een
interessante fiets of wandeltocht

Niel opgenomen in de turíroule.
malr er wel áàn gerelateerd zijn
kunstuÍleen die (allêen zaterdag)
is eeopend in het bedrijfspad van
Conval aal) d€ Shanen 2 en de
exposilie over duurzamheid die
ledotr vm KDnstlichlgg hebben in-
gericht in de lichtstraat en de las
van milieueducatiecenlrum De

I Atelier Gerda F.sDje, Taxan-
drialasn 45
TentooNrelling van beelden-
I Di€r€ntliniek Ho.kstra, Re.h-

Willie VlaminS exposeí schilde-

t Aí Gallery Truusje, REhle.-

Naast galeriehoudíer Truusje
(affylveri) toner Irrie Kinnes€n
(oueverf en acryl) etr Herk van
Stuivenberg k'rgadsche werken
in acryl) hier hun schildqijetr. Ar
van der kije en Paul Simons zij!
veÍ€genwmrdigd met beeldet
vd keramiek. Mrmer en albasr.
I Weleldwinlcl Boxtel, R€rh-

Beelden uit het AiÍikense land

I Geneentehuis, Markt I
ln de publiek\hal vu het gemeen-
rehuis is vmr het laatst de over,
zichtslcntoonslelliÍg te zien wmr
Íne€ Jan SFÍr\els de geschiedcnis
vm Boitel's Hmonie endeR.K.
Gildenbondshmolie in beeld
heeli gebrachl. De extosine was
sinds eind mei re zien.
I Historiscn nuseum Piet Do-
reDbosch, Màgdalena\ Pad.
Exposilie Gelolen in Brabarf.
l -kantooÍ Boíel, Markt
36
De exlressieve en tleurijke schil
denten van Ineke Plère]'vomen
een boerend contast nrel de sóc
fe, maàr ltaai geslyleerde sieraden
vd Ad van AmelsfoÍ.
I De Sterke Schakel, Clarissn-
strast lE
I. voris jad seoFnde Dieupe
ontmoêrilSsmnnre van dê Prote$
ldlse Gem@nte is en expositie
in8erichl mei kcranÍek van Co
van Druten en schilderijen vd Jo,

Kunstroute Rode Draad
I PmaestaDtse ke.k, Clari*sen-
straal l8
Via de glazen verbindingsSuS
komeÍ bezoekeÍs vên De Sterke
Schakel in het fÍaai gereslaure€rde
wát€rstaatskerkje waal werk van
Ton Verstraten (schilderijen en
beelden) en MaÍen Groen (beel-

I C.agr Connunicatie en Cre-
àtie, Cla.isenstralt 20
Beelden vd FraDs Mms e. schil-
derijen va! Eric vu Boxtel.
I Bibliotheek de Meierij, Bu.-
g.kker 4
Surealistische en op de Bijbel
getnsliEerde olieverfschilderten
lan Ellnan Alijev. De werken zijn
in de bibliothecL te zieD lot en met

I wiinhmdel A. G. van Uden,
Kruisst.aet 5
Cbder de titel 'Ik en mijr .ursisa
loont Antonie Eikemins in de ela-
lage werl dnt zij smen ner har
cuBisten heefl gemaatt.
I Sisa.ennesazijn Vo€ts, Rech-

Onder de tt€l Ik en mijn arsist'
toont AnoDie EÈemms iD de eta
laSe werl dàt zij suetr met hatu
aBjster heeft gemaahr.
I La Gs.e clolhing, Stations-
stráat l3
OndeÍ de titel Ik en nijn cunisf
loont Antonie Eikenms in de eta
lage werk dat zij sàmen met h@
cuBisten h@ft Senaakt.
I TiÍIs, St6tioNstEat 2Ea
Schilderijen alsnede kM'ten er
voorwer!€n die zijn sed@oreerd
door lichanelijk sehddicapteD.
I Galerie De Expositie, Slali-

Marjo van Grceri!8en toonl in
haar eerder dit jar geopende gÀle'
rie werk van diveNe kunstenad-
I R.bobank Dommel €n Aa,

Wcrk vm 23 leden vàn de tlaát-
\elijke kunstenausvereniging
Kunstlichr99.
I Prirs BernhaÍdstraat 32
Rund Sleumer houdt o?€n atelier
bij zijn wonins. Hij roont er recen-
te wefkcn in reiiëf en lino's van
entele g:atenkunsteDads.
I Ursulagebouï, Baronieslraat
Exposilie me1 werk vàD cusistetr
vd DELTA Stichting Welztn
Ouderen en va! MiK KunÍcdu

I Breuk€lseíraat 138
Dagmd de Kok toont recenle o.1-
witkelinge! iD hàar werk.
I Dsschebaán 7, kunst op de
Meezenhof
Jolanda Hoogerkmp en Oksea
Bunyak tonen schilderijeD. Voons
is ook hier werk te zien van MiK-
cufsisten vm Anro.ie Eikemans

I Stationssfaaí 102
In /jn alelieÍ t{n,nt Ad verstijncn
schilderijen. beelden en grafiek.
I De Baande.ije, Parallelwcg
Zuid 33, Unit 09b
Cor van Cefièn hondt opeÍ huis it
/ijn alelier-, expositie- en cursus


