N

in

de

reren
i
p
s
en
route
2010

on

tm

O

en

W

oe ting
Z

Kunstwerk: Antoon van Wijk, Galerie van Loon en Simons
Fotograﬁe: Cees Roelofs.

inspirerende
ontmoetingen
Een route voor
levensgenieters door Noord-Brabant:
vrijdag 19 maart t/m zondag 21 maart en
vrijdag 26 maart t/m zondag 28 maart 2010
van 11.00 tot 18.00 uur

Wij nodigen u weer van harte uit voor onze open dagen.
Zoals altijd gaan wij er een feest van maken en u daardoor
twee heerlijke weekenden bezorgen. De route is dit jaar
compacter, dat maakt het eenvoudiger om een aantal
adressen te bezoeken. De samenstelling is wat veranderd,
er zijn nieuwe lokaties bijgekomen die u zeker zullen
bevallen en onze vaste kern heeft voor nieuwe exposities
en ideëen gezorgd.
Laat u dus aangenaam verrassen en vooral inspireren!
Op onze website www.inspirerendeontmoetingen.nl vindt
u tips voor B&B en lunchadressen. Een aantal restaurants
heeft een speciaal lunchmenu voor de Inspirerende
Ontmoetingen samengesteld. Voor meer info belt u Leunie
Edwardes tel. 0416-312752 of u mailt naar edwardes@home.nl

interieur, antiek en kunst

De Armenhof
1

Kleingaalseweg 2, 5374 CV Schaijk, tel.: 0486 461529 www.dearmenhof.nl

Galerie Van Loon en Simons > vught > 31 km > 23 minuten

De Armenhof, reeds bij velen bekend, bevindt zich in het
buitengebied van Schaijk op een unieke lokatie, 15 minuten
rijden van zowel Eindhoven als ’s-Hertogenbosch. In de
Armenhof, bestaande uit 3 gebouwen, is de interieurzaak
van Paul en Mieke Kösters gevestigd. Deze woonwinkel
is met name gespecialiseerd in antiek, antiek zilver
(hollands en engels), kristal, verlichting en meubelen w.o.
antieke engelse, franse en zweedse meubelen en nieuwe
gestoffeerde meubelen. U krijgt een beeld te zien van een
compleet interieur.

De laatste jaren worden 5 à 6 maal per jaar exposities
gehouden van moderne kunst. Tijdens de Open Dagen
van de Inspirerende Ontmoetingen zal een uitgebreide
expositie van naïeve schilderkunst centraal staan zoals u
op de foto,s kunt zien. Een aantal schilders op dit terrein
zal hun werk voor verkoop tentoonstellen. Verder zal van
een aantal schilders die reeds in de Armenhof geëxposeerd
hebben, werk in stock getoond worden. De tuin van de
Armenhof is zeker ook de moeite van het bezichtigen waard.

Anneque Lijnkamp Truyen

Gerard de Nijs

moderne kunst

Galerie Van Loon en Simons
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Taalstraat 53, 5261 BB Vught, tel.: 073 6840015, www.vanloonensimons.com

Galerie Oocker > Heusden > 17 km > 25 minuten

Van Loon en Simons is een moderne galerie met museale
allure, waarin de kunstenaar altijd centraal staat. U vindt in
de galerie een groot aanbod verschillende(inter)nationale
kunstenaars als; Kees Salentijn, Jos van Uijtregt, Tomek
Setowski (schilderijen), David Begbie (schaduw-sculpturen),
Walter Furlan en Afro Celotto (glasobjecten), Tjikkie
Kreuger, Philippe Morel en Karin van de Walle (beelden)

en anderen. De galerie is gevestigd in een gigantisch
herenhuis aan de Taalstraat in Vught. De hoge ruimtes
met rijk bewerkte plafonds, de klassieke parketvloeren
in de kamers, de prachtige lichtval, de brede eikenhouten
trap en grote tuin zijn elementen die iedere kunstliefhebber doen aanspreken. Kortom; een perfecte locatie
voor een galerie.

moderne kunst

Galerie Oocker
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Botermarkt 17, 5256 AV Heusden, tel.: 0416 662239, www.oocker.com

leunie edwardes > waspik > 22 km > 20 minuten

Galerie Oocker is gevestigd in het pittoreske vestingstadje Heusden aan de Maas. Op de Botermarkt zijn we reeds
ruim 10 jaar actief en in 2008 resulteerde dit in een verhuizing naar een groter pand, waar we onze collectie nog
beter kunnen presenteren. We exposeren een select aantal hedendaagse Europese kunstenaars, die aan onze
galerie zijn verbonden. Wat deze kunstenaars met elkaar
verbindt, is een visie om een eigen stijl te ontwikkelen
gecombineerd met uitmuntende vaardigheden in schilderen beeldhouwtechnieken. Hierdoor zijn de werken tijdloos

en ontstaat échte kunstbeleving. Een ander facet van
onze collectie, is de positieve uitstraling van de werken.
Deze leveren een onmisbare bijdrage aan een omgeving
waar men zich thuis voelt. Tijdens de open dagen zullen
we al onze kunstenaars presenteren en u bent hiervoor
van harte uitgenodigd. Voor een overzicht van onze collectie kunt u terecht op onze website: www.oocker.com.
Dit is ook de plek voor het laatste nieuws over onze
galerie en onze collectie.

antiek en kunst

Leunie Edwardes Antiques
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Benedenkerkstraat 73 , 5165 CB Waspik, tel.: 0416 312752, edwardes@home.nl,
www.edwardesantiques.nl

b & w > waspik > 110 meter > 1 minuut lopen

Kom en laat u verleiden in onze gezellige authentieke
17e eeuwse boerderij. De met zorg samengestelde collectie
bestaat uit voornamelijk 19e eeuwse Engelse, Franse en
Nederlandse meubelen, oud aardewerk, tin, brons, zilver
aangevuld met eigentijdse werken van diverse bekende

kunstenaars w.o. Bert Grotjohann, glasobjecten
(glasfusion en geblazen glas) en Ton Albers, schilderijen.
Ook vindt u bij ons wat originele brocante. Zie onze
website voor meer info. Wij zullen u gastvrij ontvangen
en verwennen met lekkernijen uit eigen keuken.

Bert Grotjohann

Ton Albers

beeldhouwatelier en expositie, oude afrikaanse kunst, schilderijen en antiek

Beereboom & Wijffels: B&W
5

Benedenkerkstraat 81, 5165 CB Waspik, tel. 0416 311821, www.beereboomenwijffels.nl

galerie kunsthard > oosterhout > 12 km > 12 minuten

Bij René en Dineke kunt u terecht voor authentieke
maskers, beelden, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit
Afrika die ze zelf tijdens hun reizen naar dit werelddeel
verzamelen. René is niet alleen liefhebber van oude
Afrikaanse kunst. U vindt bij hem ook bijzondere stukken
Europees antiek, aardewerk, tin en oude kunst.

Dineke is beeldhouwer en geeft vorm aan expressieve,
dynamische beelden in brons en steen. Ze staan
geëxposeerd in hun sfeervol gerestaureerde huis en in
hun prachtige parkachtige tuin.
Geniet mee van al die verschillende aspecten uit hun
leven. Zij heten u graag welkom in hun huis in Waspik.

moderne kunst- en woonideeën

Galerie Kunsthard en Christiaan van Vugt
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Max Havelaardreef 176, 4906 BD Oosterhout, tel.: 0162 467387, www.kunsthard.nl

artistiek > den hout > 4 km > 11 minuten

In Oosterhout kunt u een bezoek brengen aan een wel
heel bijzondere lokatie, Galerie Kunsthard. U wordt
ontvangen door Corien van Bekhoven en Christiaan van
Vugt, die u zeker zullen inspireren met hun kunst- en
woonideeën. De Galerie loopt over in de woning zodat u
kunst in al zijn variaties toegepast ziet in deze prachtige
leefomgeving. Tijdens de open dagen kunt u een grote
overzichtsexpositie verwachten van verschillende
kunstenaars. Ook kunt u kennis maken met het werk van
Christiaan van Vugt die als bouwkundige verantwoordelijk

is voor dit bijzondere gebouw met veel betonnen
elementen. Keukens, tafels en betonnen zwembaden
worden door hem op maat gemaakt. Tijdens deze
weekenden zal kantoor-en projectinrichter Lyon Ofﬁce
Support u adviseren over het effectief inrichten van uw
werkruimte. Dat kan gaan om een bureau- of designstoel
tot de complete inrichting van uw bedrijfspand.
Kunsthard staat dus voor méér dan moderne kunst:
zij bieden een boeiende mix van kunst- en woonideeën.

interieur ontwerpen

Artistiek
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Artistiek, Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout, tel.: 0162 421356, www.artistiek.eu

rizo > den hout > dezelfde locatie als artistiek

Puur leven , puur wonen, puur genieten
In een prachtige woonhoeve gelegen aan een historische
Brink treft u de pure meubelontwerpen van Bart van
Bekhoven. De meubelen worden in eigen atelier met
veel vakmanschap en liefde voor u op maat vervaardigd.
Naast de meubelen zijn ook de collecties aan gordijn –
en meubelstoffen, kleden en verlichting uniek. Dé plek
om uw woonwensen waar te maken. Onze deskundige
adviseurs geven u graag een vrijblijvend interieur advies.
We maken van ieder huis een thuis.
Evenzo puur zijn de keukens van Tinello, tijdens deze

dagen zal er life voor u een gerecht worden bereid. Zo kunt
u ervaren dat sfeervol ook functioneel kan zijn. Pruysen
Houten Vloeren is tevens als subexposant bij ons aanwezig.
Party catering Peter Elbers bekend om zijn pure eigen stijl
zal zorgen dat het u aan niets ontbreekt! Heel graag tot
in Den Hout.
Een samenwerking van Artistiek Interieurontwerpers
Den Hout, Tinello Keukens Kaatsheuvel, Pruysen Houten
Vloeren Dussen, Party catering Peter Elbers Breda en
RIZO Jewelry by Maroeska Metz Den Hout.

juwelen en interieur

Rizo Jewelry by Maroeska Metz
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Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout, tel.: 0162 421356, www.rizo.com

exposanten artistiek en rizo > den hout > dezelfde locatie

Pure verwennerij
Laat u verleiden door de prachtige collectie gouden
juwelen, met de krul als handelsmerk, naar ontwerp van
Maroeska Metz. U kunt in alle rust de ringen, colliers,
hangers bekijken, passen, combineren...
De RIZO shop is opgenomen in de sfeervolle ambiance
van Artistiek, waar ook de verlichting van Maroeska
prominent aanwezig is.

Intussen ervaart u de functionaliteit van Tinello keukens
en de verwennerijen van party catering Peter Elbers.
Een bezoek meer dan waard. Heel graag tot in Den Hout.
Een samenwerking van RIZO Jewelry by Maroeska Metz
Den Hout, Tinello Keukens Kaatsheuvel, Party catering
Peter Elbers Breda en Artistiek Den Hout.

exposant bij artistiek en rizo

Tinello Keuken & Interieur
Artistiek en Rizo, Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

Tinello Keukens is tijdens de Inspirerende Ontmoetingen
gastexposant bij Artistiek. U kunt op deze manier kennis
maken met de stijlen en ideeën die Tinello u kan bieden.
Tijdens deze Open Dagen zijn er ook kookdemonstraties
zodat u tevens het gemak van een Tinello-keuken kunt
ervaren. Zie ook www.tinello.nl

exposant bij artistiek en rizo

Pruysen Puur Hout
Artistiek en Rizo, Houtse Heuvel 59, 4911 AV Den Hout

g&c galerie > den hout > 0,5 km > 2 minuten

Pruysen, ‘puur houten vloeren om op te leven’
Dit familiebedrijf met ‘passie voor hout’ is gastexposant
bij Artistiek. U krijgt een impressie van hun uitgebreide
aanbod. Zij hebben houten vloeren om van te genieten
zonder zorgen. Zie ook www.pruysenparket.nl

moderne kunst

Galerie G&C
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Houtse Pad 4, 4911 AS Den Hout, tel.: 0162 464805, www.galeriegc.nl

Amaterasu > Wouwse Plantage > 60 km > 41 minuten

In het landelijke Den Hout, omringd door korenvelden,
wordt u welkom geheten aan het Houtse Pad waar
Galerie G&C gevestigd is in een gerenoveerde historische
Vlaamse schuur naast het woonhuis van gastheer en
gastvrouw Ger en Carolien Huveneers. Het onder tuinarchitectuur vormgegeven landschap rondom de galerie
ademt ruimte en harmonie uit. De tijdloze landelijke rust

is er tastbaar gemaakt. In de inspirerende galerie wordt
u verrast door de combinatie van industriële vormgeving,
historische bouwelementen en exposities van moderne
kunst. Tevens geeft Carolien in de galerie invulling aan
haar passie voor stijlvolle draagbare kunst. Geniet en laat
u inspireren tijdens deze dagen onder het genot van een
heerlijk glas wijn!

moderne kunst

Galerie en Beeldentuin Amaterasu
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Julianaweg 2, 4725 SJ Wouwse Plantage, tel.: 0165 379976, www.galerie-amaterasu.nl

De Beeldenstorm > Bosschenhoofd > 17 km > 15 minuten

Galerie Amaterasu is binnen de gemeente Roosendaal
gekozen tot het op 1 na meest bijzondere pand gebouwd
na 1965. Dat alleen al is de moeite waard om naar Wouwse
Plantage af te reizen. Verder zal u de ruimte en de variëteit verbazen. Nicolle Smeets verwelkomt u hartelijk en
laat u in een ontspannen sfeer genieten van kunst voor
zowel binnen als buiten in de tuin. Sculpturen in brons,
steen, keramiek, strelen uw oog. Evenals de schilderijen,
die gekenmerkt worden door fraai kleurgebruik en glas-

objecten in bijzondere vormen. De passie voor kunst
beschrijft Nicolle: “Ontroering en kippenvel, wanneer
een kunstwerk precies op zijn plaats staat of hangt bij de
nieuwe eigenaar. Dan ben ik tevreden”. Naast particuliere
relaties kunnen ook bedrijfsmatige relaties hun wensen
op maat ingevuld zien. Lease, huurkoop en kunstregeling
behoren ook tot de mogelijkheden.
Graag tot ziens!

beeldentuin - galerie

De Beeldenstorm
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Landgoed Maple Farm, Roosendaalsebaan 4, 4744 SM Bosschenhoofd, tel.: 0165 340333, www.nvdbs.nl

PJ van Aalst > breda > 21 km > 23 minuten

Rust, ruimte en kunst
De Beeldenstorm is een galerie en beeldentuin op een
locatie waar de tijd even geen grip heeft op de mens.
Een ideale plaats voor hedendaagse kunst.
Cultuur
De beeldencollectie van ‘De Beeldenstorm’ is met oog
voor kwaliteit en smaak samengesteld en omvat werk
van diverse gerenommeerde binnen- en buitenlandse
kunstenaars. Dit geldt ook voor de beelden en schilderijen
in de ruim opgezette galerie.
Natuur
De met zorg aangelegde beeldentuin beslaat ruim één
hectare en wordt omarmd door bospercelen die tot het
landgoed Maple Farm behoren en waar bezoekers de
beslommeringen van alledag even van zich af kunnen
laten glijden (totaal 11 hectare waarvan 7 hectare bos).

Tijd, rust en ruimte
Neem de tijd, geniet van de rust, de ruimte en ontdek de
schoonheid van tijdloze kunst. Wij heten u graag van harte
welkom in de galerie en beeldentuin ‘De BeeldenstormLandgoed Maple Farm te Bosschenhoofd (RoosendaalNoordbrabant)

tapijtknoopkunst

PJ van Aalst Oosterse tapijten
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Catharinastraat 14, 4811 XH Breda, tel.: 076 5218848, www.exclusieve-tapijten.nl

de zanderik > bavel > 3,5 km > 8 minuten

PJ van Aalst Oosterse tapijten, bij Koninklijke beschikking
Hoﬂeverancier, bestaat ruim 150 jaar en is gevestigd
in het 16e eeuwse monumentale ‘Hofhuys’ aan de
Catharinastraat, gelegen tussen de Grote Markt en
het park Valkenberg. Een schitterend pand inclusief
sfeervol binnenplaatsje dat opvalt door zijn prachtige
architectuur. In de loop der jaren is het pand grondig
gerestaureerd, maar het ademt nog steeds een warme
authentieke sfeer. Het is uw bezoek zeker waard.
Sjoerd van Aalst is al weer de vijfde generatie in dit familiebedrijf. Hij ziet het als een grote uitdaging om exclusieve

tapijten toe te passen in hedendaagse interieurs. ‘Een
tapijt maakt ieder interieur uniek, je drukt een eigen
stempel op de inrichting,’ vertelt hij vol enthousiasme.
‘Je zou het moeten beschouwen als de verbindende
factor in het interieur.’ Maar het zijn niet alleen de originele dessins uit de oorspronglanden die interessant zijn.
U vindt er ook een grote verscheidenheid aan moderne
tapijten, een verrijking voor elk interieur.
Tijdens de Ontmoetingen kunt u gebruik maken van de
‘Taxi-service’ tussen De Zanderik en Van Aalst, dankzij
Knook Breda BV www.knook-landrover.nl

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Kwekerij

De Zanderik
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Seminarieweg 30, 4854 PB Bavel, tel.: 0161 437114, www.zanderik.nl

De Buitenwereld > Biest-Houtakker > 33 km > 25 minuten

Via een prachtige ouderwetse klinkerweg met schitterende
eikenbomen komt u bij De Zanderik. De Zanderik,
gevestigd in een boerderij gedateerd uit 1885. Zo landelijk
gelegen en toch midden in de stad! Buiten stralen de
prachtige solitaire bomen en planten je al tegemoet.
Op een oppervlakte van ca. 3000 m2 heeft De Zanderik
een bijzondere collectie bomen en planten staan in
exorbitante vormen en maten. Tevens kunt u een kijkje
nemen in de privé-tuin die ook als showtuin dient.
Hier maakt u kennis met diverse soorten van bestrating,
beplanting en een gezellige buitenkeuken. Indien uw

interesse uitgaat naar een tuin met een zwembad en
badhuis, dan bent u hier op het juiste adres.
Als sub-expostant hebben wij dit jaar de specialist op het
gebied van zonnezeilen te gast. ID Garden Products helpt
u graag met het antwoord op de vraag ‘hoe creëer ik een
heerlijke koele schaduwplek in mijn tuin’.
Graag nodigen wij u uit om inspiratie op te doen voor de
komende zomer. Of breng alvast een bezoek aan onze
website www.zanderik.nl
De Zanderik, Sober Chique in een Serene Sfeer

De Buitenwereld
proeftuin van contrasten
14

Klein Westerwijksestraat 11, 5084 HN Biest-Houtakker, tel. 013 5052067, www.debuitenwereld.eu

Geef jezelf de ruimte en kom binnen!
Zo ontstond de persoonlijke visie op goed gastheerschap.
De Buitenwereld is een proeftuin van contrasten en laat
zich niet in een paar woorden omschrijven. U kunt hier
verrukkelijk ontbijten, kofﬁe drinken, tafelen, vergaderen,
feesten maar ook een expositie en/of lezingen bezoeken.
U wordt verwend met uiteenlopende smaken en een
divers programma. De koks bereiden de heerlijkste pasta’s

en sauzen met een Italiaans-Frans vleugje en bakken
de zoetste taarten. In onze Buitenwereld treft u handgemaakt serviesgoed, mooie wijnen, boeken en andere
bijzondere producten voor de verkoop aan.
Tijdens de Open Dagen laten wij u kennismaken met
ART CUISINE. Kunst uit de keuken en kunst aan de muur.
Kom binnen en maak kennis met De Buitenwereld.

interieur, antiek en kunst
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moderne kunst- en woonideeën

De Armenhof

6

Kleingaalseweg 2
5374 CV Schaijk
Tel.: 0486 461529
www.dearmenhof.nl
Route vanaf A59 (afrit 53)
> Schaijk N324 nemen
> bij stoplicht Schaijk rechtdoor
> na 500 m links richting Louwstraat
> dan eerste rechts, dit is de Kleingaalseweg
Route vanaf A50 (afrit 17)
> N277 richting Uden/Schaijk
> na 5 km rotonde rechtsaf richting Schaijk
> na 200 m linksaf, dit is de Kleingaalseweg

Galerie Kunsthard en
Christiaan van Vugt
Max Havelaardreef 176
4906 BD Oosterhout
Tel.: 0162 467387
www.kunsthard.nl
Route vanaf A16
openingstijden
> afslag Made/Oosterhout, rechtsaf naar Oosterhout tijdens expositie:
> rotonde Bromtol rechtdoor
vrij en zat: 13.00-17.00 u.
> voorbij Weststad linksaf richting Oosterhout
En op afspraak.
> stoplichten rechts, rotonde rechtdoor
> Galerie Kunsthard ligt 200 m aan de linkerzijde
Route vanaf A27
> afslag Oosterhout/Dongen, bij de stoplichten linksaf
> rechtdoor onder viaduct door tot stoplichten,
linksafslaan
> rotonde rechtdoor, galerie op 200 m aan de linkerzijde

openingstijden:
wo t/m vrij: 11.00-17.30 u.
zat: 11.00-16.00 u.
eerste zondag v.d. maand:
sept t/m apr, 12.00-16.00 u.

moderne kunst
2

Galerie van Loon en Simons
beeldhouwatelier en
expositie, oude afrikaanse kunst,
schilderijen en antiek

Taalstraat 53
5261 BB Vught
Tel.: 073 6840015
www.vanloonensimons.com
Route vanaf A58 en N65 (Tilburg/Breda)
> op N65 afslag Vught
> over spoorwegovergang en met de bocht mee
naar links
> onder het viaduct na 150 m is links de galerie
Route vanaf A2 (Utrecht/Eindhoven)
> afslag 23 (’s-Hertogenbosch-centrum)
> bij verkeerslichten rechtdoor
> na 1 km afslag rechts naar hotel
> aan het einde rechts en meteen links
> 250 m na verkeerslicht is de galerie rechts

5

Benedenkerkstraat 81
5165 CB Waspik
Tel.: 0416 311821
www.beereboomenwijffels.nl

openingstijden
normaliter:
wo t/m vrij: 11.00-17.00 u.
za en zon: 12.00-17.00 u.
En op afspraak.

Route vanaf A59
> afslag Waspik (afrit 35)
> in Waspik richting Raamsdonk, u komt dan
vanzelf in de Kerkstraat, die overgaat in de
Benedenkerkstraat
> na 800 m aan uw linkerhand nr. 81

moderne kunst
3

Beereboom & Wijffels: B&W

openingstijden
normaliter:
Iedere eerste zondag
van de maand van
11.00-18.00 u.
En op afspraak.

antiek en kunst

Galerie Oocker

4

Leunie Edwardes Antiques

Botermarkt 17
5256 AV Heusden
Tel.: 0416 662239
www.oocker.com

Benedenkerkstraat 73
5165 CB Waspik
Tel.: 0416 312752
www.edwardesantiques.nl

Route vanaf A59 (’s-Hertogenbosch)
> Op de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch
neemt u afrit 42, richting Heusden.
> Na 5 km afslag Heusden.
> Galerie Oocker ligt in het centrum op de
Botermarkt 17.

Route vanaf A59
> afslag Waspik (afrit 35)
> in Waspik richting Raamsdonk, u komt dan
vanzelf in de Kerkstraat, die overgaat in de
Benedenkerkstraat
> links vindt u de boerderij met rieten dak

openingstijden
normaliter:
vrij en zat: 11.00-17.00 u.
zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

openingstijden
normaliter:
zat en zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

interieur ontwerpen
7
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beeldentuin - galerie

Artistiek

11

Beeldenstorm

Houtse Heuvel 59
4911 AV Den Hout
Tel.: 0162 421356
www.artistiek.eu

Landgoed Maple Farm
Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd
Tel.: 0165 340333
www.nvdbs.nl

Route vanaf de A59
> afslag Made (afrit 32)
openingstijden
> richting Oosterhout
normaliter:
> bij de rotonde met bromtol de 1ste afslag
di t/m zat: 10.00-17.00 u.
richting Den Hout
> doorrijden tot in Den Hout
> in Den Hout de eerste afslag rechts en direct links
> na ongeveer 150 m rechts bevindt zich Artistiek

Route vanaf A16 (Rotterdam/Breda)
> Neem de A16 richting Breda
> Neem de A58 richting Roosendaal
> Neem na 13 km afslag Rucphen/Bosschenhoofd
(afslag 21) en volg de richting Bosschenhoofd
> Sla linksaf op de rotonde
> Na ca. 300 m ligt de ingang aan uw rechterhand

juwelen en interieur

Route vanaf A58 (Antwerpen/Bergen op Zoom)
> Neem de A58 richting Breda
> Neem na 4,5 km afslag Rucphen (afslag 21)
richting Bosschenhoofd
> Ga na 400 m rechtsaf over het viaduct richting
Bosschenhoofd
> Sla linksaf op de rotonde net na het viaduct
> Na ca. 300 m ligt de ingang aan uw rechterhand

Rizo Jewelry by
Maroeska Metz

openingstijden
normaliter:
vrij: 14.00 - 17.00 u.
zat en zon: 13.00-17.00 u.
En op afspraak.

Houtse Heuvel 59
4911 AV Den Hout
Tel.: 0162 421356
www.rizo.com
Rizo bevindt zich op dezelfde locatie
als Artistiek.

openingstijden
normaliter:
di t/m zat: 10.00-17.00 u.

moderne kunst

Galerie G&C

Galerie en Beeldentuin
Amaterasu

Houtse Pad 4
4911 AS Den Hout
Tel.: 0162 464805
www.galeriegc.nl

Julianaweg 2
4725 SJ Wouwse Plantage
Tel: 0165 379976
www.galerie-amaterasu.nl

Route vanaf de A59
> afslag Made (afrit 32)
> richting Oosterhout
openingstijden
> bij de rotonde met bromtol de 1ste afslag
normaliter:
richting Den Hout
Alleen op afspraak.
> doorrijden tot in Den Hout
> in Den Hout de eerste afslag rechts en direct links
> na ca. 200 m recht het Houtse Pad op
> G&C Galerie is te vinden na ca. 300 m aan de
rechterkant

Route vanaf A59 (Roosendaal/Zevenbergen)
> knooppunt Zonzeel: A16 richting Rotterdam
> afrit A17 Roosendaal/Moerdijk
> A17 volgen tot Roosendaal
> Bergen op Zoom aanhouden (A58)
> afslag Wouwse Plantage/Wouw (nr. 25)
> bovenaan afslag links richting dorp WP
> Weg ca. 3 km volgen
> vlak voor dorp, in scherpe bocht naar rechts,
gaat u linksaf
> 2e weg weer links (Mariabaan)
> 1 km weg volgen, dan 1e weg links: Julianaweg
> eerste huis: Galerie Amaterasu

moderne kunst
9

10

openingstijden
normaliter:
Vanaf 14 maart iedere
zondag van 13.00-17.00 u.
En op afspraak. Voor
actuele openingstijden
zie website.

heusden

1

3
den hout

waspik

9
87

5 4
6

schaijk
N

2
vught

reren
spi

oosterhout

14 biest-houtakker

Bosschenhoofd

en
route
2010

W

on

10

tm

O

en

13

in

11

wouwse
plantage

bavel

de

breda 12

oe ting

provincie
Noord-Bbabnt
Z

tapijtknoopkunst
12

PJ van Aalst Oosterse tapijten

14

De Buitenwereld
proeftuin van contrasten

Catharinastraat 14
4811 XH Breda
Tel.: 076 5218848
www.exclusieve-tapijten.nl
Route vanaf A27
> afslag Breda (afrit 15) einde afrit linksaf
> eerste afslag (Breda/Bavel)
> bij stoplichten rechtsaf C. Prinsenlaan
> na Chassé Theater 2e straat rechts (Molenstraat)
> na 300 meter linksaf (Catharinastraat)
Parkeergelegenheid op loopafstand

Klein Westerwijksestraat 11
5084 HN Biest-Houtakker
Tel.: 013 5052067
www.debuitenwereld.eu
Route vanaf A58 (Tilburg/Eindhoven)
> afslag Moergestel richting Vinkenberg (afrit 9)
> rechtsaf bij Vinkenberg (borden naar
Hilvarenbeek/Diessen)
> rechtsaf bij Heuvelstraat
> ga verder op Biestsestraat (het kanaal over)
> rechtsaf bij Klein Westerwijksestraat

openingstijden
normaliter
wo t/m vrij: 09.30-17.30 u.
zat: 09.30-17.00 u.
En op afspraak.

U kunt ook parkeren bij De Zanderik, u wordt dan
naar de ‘beste binnenstad’ van Nederland gereden
in een mooie Land Rover. Deze ‘taxi-service’ wordt
mogelijk gemaakt dankzij Knook Breda BV
www.knook-landrover.nl

openingstijden
normaliter
vrij en zat: 10.00-18.00 u.
zon: 10.00-22.00 u.
Overige dagen op
afspraak.

Tuinontwerp - Tuinaanleg - Kwekerij
13

De Zanderik
Seminarieweg 30
4854 PB Bavel
Tel.: 0161 437114
www.zanderik.nl
Route vanaf A27 (Tilburg/Utrecht)
> afslag Breda (afrit 15)
> 1e afslag op de Franklin Rooseveltlaan
> onderaan afrit linksaf onder viaduct door
> bij twee opvolgende stoplichten rechtdoor
> 1e weg linksaf Koolpad
> einde Koolpad linksaf Seminarieweg 30

openingstijden
normaliter
vrij en zat: 10.00-17.00 u.
Overige dagen op
afspraak.

de armenhof
galerie van loon en simons
Galerie Oocker
leunie edwardes antiques
beereboom & wijffels: b&w
galerie kunsthard en christiaan van vugt
artistiek
rizo jewelry by maroeska metz
galerie g&c
galerie en beeldentuin amaterasu
De Beeldenstorm
PJ van Aalst Oosterse tapijten
De Zanderik
de buitenwereld

Voor meer inlichtingen bel
Leunie Edwardes 0416 312752 of bezoek de website

www.inspirerendeontmoetingen.nl

