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Heerlijke Kunst 2018
Titurel – Putte (NB)

Zaterdag 1 september t/m zondag 30 september
De buitenexpositie is gedurende deze tijd elke dag te bezichtigen.
Toegang is gratis.
De kunstwerken zijn gesitueerd rondom Titurel, op het landgoed 
Bieduinen grenzend aan de Kalmthoutse Heide, van waaruit ook 
vrij gewandeld kan worden. Van de buitenexpositie is een 
plattegrond aanwezig op de locatie. 

Groeten van
Han Aertssen
Frank Beek
Janine Chedd
Fiore Henken
Addy van Kempen
Jodrike de Koning
Lia Reijnders
Nell Scheepers
Pierrette Schoon
Knoest
Christine Veraart
Trudie Vrolijk
Irene Weug
Elke Zimmerman

Mede-exposanten zijn de bewoners en 
medewerkers van Stichting Titurel

Heerlijke Kunst werd mede mogelijk gemaakt door:

Programma
• 1 september OPENING van de expositie om 15.00 uur
• 8 september 13.00 uur; demonstratie vachtvilten, 

Christine Veraart
• 8 en 9 september monumentendag
• 16 september 13.30 uur; MaZz, zangensemble uit Bergen 

op Zoom 
• 23 september 15.00 uur; muziek, Yvonne Vermeulen en 

Frank Beek, piano en viool
• 29 september 13.00 uur; voordracht van gedichten, René 

Spruit, Eric van Deelen en dook 
• 30 september 15.00 uur; muziek, Inge Laurijssens en 

Roeland Vrolijk, piano en viool 

Kunstenaars zijn aanwezig iedere zaterdag en zondag middag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Voor de juiste tijden van het programma zie ook
www.heerlijkekunst.nl  l  www.facebook.com/HeerlijkeKunst/

“Neuron”

Dit landgoed en deze woonplek hebben voor een groep mensen een belangrijke functie. 
Zij kunnen er zichzelf zijn doordat er aandacht en erkenning is voor hetgeen waar zij mee 
worstelen. 
Ik heb gepoogd een verbeelding te maken van de informatiedragers waaruit het brein bestaat. 

Wanneer je rustig wandelend tussen de bomen het beeld nadert krijg je steeds meer van het beeld 
te zien. Dit kan als metafoor worden gezien voor de omgang met de bewoners. 

Han. 
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