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KUNST 
RAAKT…



2 3

JA
A

R
B

E
E

LD
 2

02
1

JA
A

R
B

E
E

LD
 2

02
1

VOORWOORD

Het jaar 2021 stond in het teken van groei; hoe vreemd dat ook klinkt. Ondanks 

lockdowns en beperkingen slagen kunstenaars en vrijwilligers van K26 erin om 

zeven exposities en een kunstroute te organiseren. En met succes als we kijken 

naar het aantal bezoekers. Aan de Kruisstraat 26 ontvingen we 2.526 bezoekers 

en aan de kunstroute in de wijk Ussen namen ongeveer 600 wandelaars en 

kunstliefhebbers deel. Maar het contact met de bewoners uit de wijk leverde 

nog veel meer op. De hartelijkheid van de bewoners en het begrip voor kunst 

en kunstenaars was hartverwarmend. De eerste kunstroute die we zelf 

organiseerden; een resultaat om trots op te zijn.

Het aantal kunstenaars dat zich aansloot bij K 26 groeide eveneens. Er kwamen 

10 kunstenaars bij, twee vertrokken en één persoon overleed. In totaal zijn nu 

31 kunstenaars aangesloten bij K26. Het aantal vrijwilligers dat K26 op alle 

mogelijke manieren bijstaat is 22.

Er zijn belangrijke nieuwe activiteiten opgezet, waaronder bespreking van 

elkaars kunstwerken in kleine groepjes, brainstormavonden en speciale 

aandacht voor de vrijwilligers. 

K26 blijft in gesprek met de gemeente over opname in het nieuw te bouwen 

Walkwartier. Met alle kunstinstellingen van de gemeente Oss is op initiatief van 

De Lievekamp een overleg in gang gezet voor wederzijdse kennismaking en 

uitwisseling. 

We hopen dat we in 2022 samen weer mooie exposities kunnen laten zien die de 

bezoekers raken… 

Namens het bestuur van K26,

Niek van der Heijden, voorzitter
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KUNSTROUTES IN 
WIJK USSEN 

Ingegeven door de sluiting van K26 in coronatijd, 

organiseren kunstenaars Till Willems en Ans van den 

Hurk van 20 mei t/m 3 juni twee kunstroutes in de ruim 

opgezette wijk Ussen in Oss. Zij vonden enthousiaste 

bewoners in verschillende straten bereid om in hun huis 

of tuin kunst te plaatsen van 22 kunstenaars uit Oss en 

omgeving. De betreffende kunstenaar overlegde met de 

bewoners over de plaatsing van het kunstwerk. Dit leidde 

tot een kennismaking met kunst en leuke contacten 

onderling.

Ondanks het slechte weer zijn de kunstroutes door velen 

gelopen. Ruim 400 flyers met de routes en informatie 

zijn meegenomen. Bij familie van Langeberg in Galjoen 

40 hing voor het raam van de huiskamer werk van 

kunstenaar Nicole Prein uit Oss. “Nou heel mooi”, aldus 

van Langenbergh. “We hadden een goed contact met de 

kunstenares. Het was erg leuk om mee te doen en er was 

veel aanloop. En, voegt hij er aan toe: ”Ik zou een andere 

keer zeker weer mee doen.” 

Ook zijn vrouw Marijke was enthousiast: “Nicole 

gaf ons een klein presentje toen het afgelopen 

was. Zo aardig. En de reacties van de mensen die 

langs liepen waren echt heel leuk.” Het publiek 

dat de route liep was overwegend boven de 40 

volgens van Langenberg: “Oud en grijs”. Maar het 

had hen niet weerhouden om ook bij de andere 

plaatsen te gaan kijken waar kunst hing of stond. 

Volgens Marijke Langenberg waren de beelden 

van kunstenaar Ties Lowes…” echt prachtig”. 

Grote of zware kunstwerken aan de muur 

bevestigen was niet altijd eenvoudig en soms 

onmogelijk. Bij de familie Rogier was de 

buitenmuur toch niet zo n goede plek om er 

een zwaar kunstwerk aan te hangen. Maar dat 

werd opgelost door het op een metalen sokkel 

te plaatsen. Meedoen aan de kunstroute is Ruud 

Rogier goed bevallen. “Toen het kunstwerk 

eenmaal stond was het mooi en zag het er strak 

uit.“ Hij was zelf niet zo in de wijk rond gelopen 

maar zag wel in de stromende regen een man, 

geheel gehuld in regenkleding bij elk kunstwerk 

stil staan. “
Toen het kunstwerk 
eenmaal stond was 
het mooi en zag het 

er strak uit.
”
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KUNSTENAARS IN GESPREK OVER HUN WERK

In 2021 namen kunstenaars voor het eerst deel aan 

gesprekken over hun werk onder begeleiding van 

Jos van Hest (docent en oud directeur Beeldende 

Kunst Fontys Hogescholen). De gesprekken vinden 

plaats in groepjes van vier en elke kunstenaar 

neemt een kunstwerk mee. Iedereen krijgt een 

half uur de tijd. Ton Lotterman (fotograaf) was één 

van de vier kunstenaars, Ton: “Het was hartstikke 

leuk om te doen. Voor mij heeft het een belangrijke 

meerwaarde want je leert van zowel de begeleider 

als van je collega kunstenaars. Het sloot aan bij 

mijn gedachtegang over mijn werk en het is fijn 

om te horen dat je op de goede weg bent,” aldus 

Ton. Ook kunstenaar Maria van Ewijk nam deel 

aan een gesprek. Maria: “Ik vond het gesprek 

vooral bemoedigend en positief. Mij gaf het een 

helder beeld van waar ik mee bezig ben. Ik had 

een klein schilderijtje meegenomen en Jos gaf 

daar betekenis aan.” Een andere deelneemster 

is kunstenaar Betsie Schepers van Loon. Zij is 

sinds kort aangesloten bij K26. Betsie: “Jos gaf 

als eerste aan dat het geen beoordeling was, niet 

goed of fout maar dat het juist ging over het proces 

dat je doormaakt. Hij nodigt uit en geeft de ruimte 

om vragen te stellen. Dat vond ik fijn en positief. 

Ook de mening van de andere kunstenaars geeft 

verdieping. Dus ja ik ben heel enthousiast en heb 

me meteen aangemeld voor het volgende gesprek.”

BRAINSTORM OVER EXPOSITIES

Eindelijk was het in december mogelijk om samen 

tijdens een brainstormbijeenkomst ideeën te 

genereren voor nieuwe exposities. Dit keer was 

het anders dan voorheen. In plaats van een grote 

groep werden er ter plekke drie kleine groepjes 

samengesteld. Elk groepje kreeg vooraf ideeën 

aangereikt om het ‘out of the box’ denken te 

stimuleren. Opvallend genoeg kregen die veel 

aandacht zoals het voorstel om ‘Oogjes van Oss 

voor kinderen’ te organiseren. Maar er kwamen 

natuurlijk veel meer ideeën naar voren die 

vastgelegd zijn voor de nabije toekomst. 

VRIJWILLIGERS- HET GOUD VAN K26

Waar zou K26 zijn zonder vrijwilligers? K26 

ziet haar vrijwilligers dan ook als essentiële 

en onmisbare ondersteuning. Daarom kwam 

er in 2021 een vrijwilligerscoördinator in de 

persoon van Josée Bais. Zij is al jaren de 

vrijwilliger bij het expositieteam van K26. Josée 

ging voortvarend aan de slag. Er kwam een 

informatiemap voor vrijwilligers, een gezellige 

kennismakingsbijeenkomst en bezoeken voor 

vrijwilligers aan kunstenaars in hun atelier.

Voor vrijwilliger Nelly zijn de atelierbezoeken een 

verrijking. “Het is fijn om kunstenaars zoals Wim 

Lemmens in zijn atelier te zien en te horen vertellen 

over de wijze waarop zijn kunst tot stand komt. Zijn 

atelier staat in zijn tuin. Hierin staan boeken, de 

tekentafel en schetsblokken en hangt zijn bekende 

schilderij “Winterlandschap”. In grote rekken 

staat een enorme hoeveelheid schilderijen. Wim 

vertelt en neemt ons mee op reis door zijn leven 

als kunstenaar. Het is prachtig om te horen en te 

zien wat hem drijft. Vervolgens gaan de bezoekers 

naar een schuurtje waar diverse beelden, stukken 

natuursteen en héél veel verschillend gereedschap 

staat. Wim legt uit op elke wijze hij beeldhouwt. 

Er ligt een stuk marmer waarop aangegeven is tot 

hoever er gebeiteld moet worden. Alle vrijwilligers, 

behalve ik, nemen dapper een beitel in de hand om 

een stukje mee te werken aan het kunstwerk. Ik 

heb dit niet gedaan omdat ik ervan overtuigd ben 

dat ik ongetwijfeld óf op mijn handen geslagen had, 

óf zijn kunstwerk voorgoed verpest had,“ aldus 

vrijwilliger Nelly Zegers. 

NIEUW BIJ K26 
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HET OOG VAN OSS
Voor de zevende keer organiseerde een team 

van kunstenaars en vrijwilligers van K26 de 

kunstwedstrijd het ‘Oog van Oss’. K26 nodigt 

beginnend kunstenaars uit gemeente Oss en 

omstreken uit deel te nemen aan deze inmiddels 

bekende en succesvolle kunstwedstrijd. Bij 

het ‘Oog van Oss’ zijn alle kunstdisciplines 

toegestaan: schilderen, beeldhouwen, fotografie, 

keramiek, glaskunst, textiele vormen enzovoorts. 

De wedstrijd heeft geen thema. Iedereen mag 

zelf zijn of haar fantasie gebruiken. K26 exposeert 

gedurende zes weken de gekozen kunstwerken. 

Een team van drie professionals beoordeelt de 

werken. Deze jury bestaat uit: Giny Teunissen, 

docent Kunst en beeldende vormgeving en Kunst 

algemeen aan Rodenborch-college in Rosmalen, 

Oscar Schrover, voorzitter STOK Den Bosch en 

Herman Tibosch, algemeen directeur van het 

Museum Jan Cunen. Ook Iedere bezoeker van 

de expositie kan een stem uitbrengen op het 

kunstwerk van zijn of haar voorkeur. Op de laatste 

dag van de expositie, wordt de winnaar van de 

publieksprijs bekendgemaakt. 

De eerste prijs is de trofee ‘Oog van Oss’. Deze 

trofee is een kunstwerk van Wim Lemmens, een 

van de kunstenaars van K26. Daarnaast zijn er 

twee aanmoedigingsprijzen. Ook in 2021 was 

deze kunstwedstrijd een groot succes en veel 

mensen uit gemeente Oss namen deel aan deze 

laagdrempelige kunstwedstrijd. 

De stuwende kracht achter het Oog van Oss is 

kunstenaar Wanda Janota die er elk jaar weer 

veel plezier aan beleeft. Wanda: “Het is voor veel 

mensen een soort eerste stapje naar de kunst. Ze 

komen uit alle lagen van de bevolking en vinden 

het heel spannend. Zo is er een mijnheer die oude 

grafzerken bewerkt tot ‘loodzware’ kunstwerken. 

Hij komt met de kruiwagen en vraagt meteen 

waar hij ze neer kan zetten. En elk jaar komen 

er 3 vrienden terug met kunstwerken, gewoon 

omdat ze het gezellig vinden. En het allerleukste 

is natuurlijk dat er kunstenaars in spé bij zitten 

die zich aanmelden bij K26.”  

“
Het is voor veel mensen 
een soort eerste stapje 

naar de kunst. Ze komen 
uit alle lagen van de 

bevolking en vinden het 
heel spannend.

”
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K26 stelt met enige regelmaat haar expositie ruimte op verzoek ter
beschikking van andere culturele verenigingen of stichtingen. 
Zo zijn er poëzie avonden en exposities van derden.

VOFMB - 5 JAAR IN BEELD 

In 2021 bestond de ‘Vrije Osse Foto club Met Body’ – VOFMB 5 jaar. Hun 

leden exposeerden bij K26 met een selectie uit het beste werk van ruim 35 

fotografen. De leden van de VOFMB variëren in leeftijd ( 20-70 jaar) en in 

werkzaamheden. Er zijn fotografen met een eigen professionele fotostudio 

en mensen die uitsluitend voor hun plezier fotograferen. Ze komen 

maandelijks bij elkaar en organiseren ook verschillende activiteiten zoals: 

lezingen, samen ergens fotograferen of een bezoek aan een tentoonstelling.

GKBO - 60 JAAR KUNST IN OSS

Het Genootschap Beeldende Kunst Oss- 

GKBO ontstond in 1960 met als doel 

ontmoeting van kunstenaars en kennis en 

kunde delen. Inmiddels heeft het GBKO 45 

leden met een gemiddelde leeftijd van 70 

jaar. Bij maandelijkse bijeenkomsten wordt 

elkaars werk besproken en zijn er regelmatig 

exposities, thematische verdieping in de vorm 

van lezingen en presentaties, kunstreizen 

en excursies. Het GKBO is een actief 

genootschap dat altijd op zoek is naar een 

podium. Harrie Otjens, al ruim 30 jaar lid van 

het GBKO verwoordt het als volgt. “De kunst 

is de aanleiding om elkaar te vinden. Door de 

activiteiten die we ondernemen zoals reizen 

en werkbezoeken, versterken we de band.” 

“
De kunst is de aanleiding 

om elkaar te vinden. 
Door de activiteiten die 
we ondernemen zoals 

reizen en werkbezoeken, 
versterken we de band.

”

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss  K26.nl

5 t/m 18 juli 2021
Geopend: donderdag 
t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

IN BEELD
5 JAAR
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KUNST VAN 21 
KUNSTENAARS 
Van 12 augustus t/m19 september is de 

expositieruimte gevuld met werk van 

21 kunstenaars uit Oss en omstreken. 

Bezoekers genoten van een grote diversiteit 

in kunstwerken zoals foto’s, schilderijen, 

tekeningen, beelden, ruimtelijk werk en 

assemblages. 

Anneke van Lee maakt installaties, ze tekent 

en schildert en vindt haar inspiratie in de 

natuur. Haar vissen van papier zijn gevangen 

in 4 aparte lijsten en gemaakt van papieren 

knipsels. “De vissen worden kaders opgelegd 

net zoals bij mensen,” aldus Anneke. Ton 

Smulders, beter bekend als Molitoriz, is sinds 

zijn jeugd al bezig met kunst. Hij baseert zijn 

ruimtelijk werk op een thema. Hij werkt met 

karton en MDF en maakt reeksen in wit voor 

aan de muur. Vooral de schaduwwerking van 

natuurlijk licht is een centraal onderdeel in 

zijn werk. De basis van de werken van Wanda 

Janota is een foto die wat vervreemdend, uit 

balans, uitdagend en bijzonder is. Hieruit 

verwijdert zij elementen en kopieert die. 

Vervolgens voegt ze hier weer nieuwe 

materialen aan toe zoals toe zoals ijzerdraad, 

touw, draad en kleine voorwerpen. Zo ontstaat 

een theatertachtig schouwspel; een nieuwe 

assemblage. Till Willems tekent, schildert en 

maakt van dun ijzerdraad figuren van mensen 

en dieren. In deze periode krijgen vooral 

haar tekeningen letterlijk en figuurlijk meer 

gestalte. Ze gaat terug naar haar oude manier 

van tekenen maar nu in zeer groot formaat; er 

hangt o.a. een opvallende krijttekening van 3 

bij 1 meter. 

Wim Lemmens maakt beelden van marmer 

en voornamelijk van torso’s afgeleid van 

het menselijk lichaam. Hij maakt eerst een 

modeltekening als uitgangspunt. Vervolgens 

maakt hij het beeld in gasbeton en daarna in 

Portugees marmer. Betsie Uijen exposeert met 

haar werk Winter. Het is een kleine marmeren 

‘ijsvlakte’ met 8 marmeren sneeuwvlokken op 

stokjes. 

De andere kunstwerken die er hangen 

of staan zijn van Willemijn Denissen, Jan 

van Dijk, Ine van Dijk, Ans van den Hurk, 

Maria van de Laar, Beppie Lotterman, Ton 

Lotterman. Ties Lowes, Maarten Luijk, Petrus 

Nelissen, Nicole Prein, Irene Schaap, Theo 

van der Steen, Marion Vos en Peter Verbeek. 

“
Het is een kleine 

marmeren ‘ijsvlakte’ 
met 8 marmeren 

sneeuwvlokken op 
stokjes

”
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“De zeefdrukken zijn gebaseerd op foto’s van zandafgravingen in de uiterwaarden van de Maas. Het 

beeld versterkt zich door de gelaagdheid in de zeefdruk. Het legt een vergane biotoop vast,” aldus Ans. 

In het werk van gastkunstenaar Lisetthe komen veel vormen samen. Haar kritische kijk op de wereld 

is het uitgangspunt van haar werk. Verontwaardiging, gericht op mensen, situaties, mogelijkheden en 

onmogelijkheden zijn voor haar fascinerend. Niets is wat het in eerste instantie lijkt. 

PLEZIER

Joke Struik wil vooral ook plezier beleven aan haar werk. Dit doet ze met name door te verschillende 

materialen en technieken te gebruiken. Joke: “Mijn onderwerpen vind ik dicht bij huis in de kleine dingen 

om me heen, maar ik kom altijd terug op grafiek, met een neiging tot arbeidsintensieve, gecompliceerde 

prenten. Mijn werk is kleurrijk, realistisch en verhalend en heeft altijd een titel. 

De andere kunstenaars zijn: Maartje van der Kruijs, Henny Schakenraad, Josette Lenders, Aris Engel, 

Wim van Broekhoven, Joop Overkleeft, Cecile van Spronsen, Jan Krul, Lisetteh, Hanneke Barendregt, 

Addy Graafmans, Nan Mulder, Philip Wiesman, Harmke van Kuilenburg, Lies Verdenius, Karin Brosa, 

Jos Verschaeren, Sjoerd Tegelaers, Caroline Koenders, Jan van Dijk (K26), Gea Karhof, Jacomijn den 

Engelsen, Francine Steegs, Erni van Aerts, Peter van den Akker, Anneke van Lee (K26), Ans van den 

Hurk (K26) en Ingrid Menge (K26). 

WOEKERWERK

De wijze waarop planten zich handhaven en zich woekerend een weg banen in de natuur, is voor 

gastkunstenaar Linda Westera (Kampen) een niet aflatende inspiratiebron voor haar werk. Linda: “Alles 

wat leeft en groeit wil een plek bemachtigen en zich vermeerderen. Het woekeren van planten staat voor 

mij voor levenskracht. Dat is de onderstroom van mijn Woekerwerk.” 

De natuur is ook voor Jan van Dijk en Ans van den Hurk een belangrijke inspiratiebron. Jan maakt vooral 

abstract werk. Jan: “Daarmee kan ik zo vrij mogelijk werken. Ik streef naar een zekere ordening en 

balans. Zeefdruk staat heel dicht bij het schilderen, de vormen en de lijnen die ik gebruik komen soms 

rechtstreeks uit de natuur.” De zeefdrukken van Ans van den Hurk zijn sporen uit het landschap. 

EEN DRUKTE 
VAN BELANG

Velen bezochten K26 voor 
de grafische kunstexpositie 
‘Een Drukte van belang.’ 
Dertig kunstenaars uit 
Oss en omstreken en uit
andere delen van ons land 
laten bezoekers de vele
mogelijkheden en 
kunstvormen van grafische
technieken zien in kleur en
 zwart wit. 

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss  K26.nl

EEN DRUKTE 
VAN BELANG…

GRAFISCHE KUNST

23 september t/m 31 oktober
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur
Erni van Aerts / Peter van den Akker / Hanneke Barendregt / Wim van Broekhoven /

Karin Brosa / Jan van Dijk / Aris Engel / Jacomijn den Engelsen / Addy Graafmans /

Ans van den Hurk / Gea Karhof / Jan Krul / Maartje van der Kruijs / Harmke van Kuilenburg /

Caroline Koenders / Anneke van Lee / Josette Lenders / Lisetteh  / Ingrid Menge / Nan Mulder /

Joop Overkleeft / Henny Schakenraad / Cécile van Spronsen / Joke Struik / Francine Steegs /

Sjoerd Tegelaers / Lies Verdenius / Jos Verschaeren / Linda Westera / Philip Wiesman

“
Alles wat leeft en 

groeit wil een plek 
bemachtigen en 

zich vermeerderen
”
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“
…altijd op 

zoek naar het 
onbereikbare

”

DE KRACHT VAN 
ZWART

HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS
Kruisstraat 26, Oss  K26.nl

DE KRACHT 
VAN ZWART

4 november t/m 5 december
Geopend: donderdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

Opening: 7 november, 15:00 uur

Ans van den Hurk / Jan Krul / Ingrid Menge /
Annelies van Sterkenburg / Darja Vos

GEORDENDE CHAOS 

Darja Vos werkt met verkoolde houtstronken, takken, stenen en planten. Ogenschijnlijk materiaal 

zonder waarde. Maar door het te verzamelen, te combineren, te verplaatsen en te verschuiven, vallen 

dingen op zijn plaats en ontstaan er stillevens. Het begin van nieuwe assemblages. Er ontstaan beelden 

van magisch fluweel, zwarte verkoolde houtstronken in combinatie met licht-getinte stenen uit de 

rivier, een mooi contrast. Stapelingen van rivierstenen, gestapeld hout, druksels van planten. 

Jan Krul is “…altijd op zoek naar het onbereikbare”. Hij toont geometrisch werk met karton als basis. 

Hij bewerkte dit met houtlijm, daarover heen poeder, vervolgens geschuurd en ingesmeerd met zwarte 

inkt. Hierdoor ontstaan intens zwarte vlakken. Jan: “Ik vind het leuk om mee te doen aan deze expositie 

juist om deze intens zwarte vlakken te laten zien”. 

Voor Annelies van Sterkenburg symboliseert zwart verbondenheid met de aarde en de oerkracht. 

Haar organische beelden hebben een rauwe uitstraling. Het taaie, donkere, maar buigzaam en 

sensueel materiaal, brengt een tactiele ervaring tot stand. Annelies maakt werk met thema’s als 

groei en verval, woekering en slacht en de processen die daarbinnen plaatsvinden. Zij kiest daarom 

voor materiaal met een doorleefd karakter zoals rubber, jute, haar, keien, verbleekt textiel, karton 

en oude voorwerpen. Haar enorme zwarte beelden en vormen zijn indrukwekkend.

ONEINDIGE DIEPTE 

Ingrid Menge roept met zwart een gevoel van oneindige diepte en een groot dramatisch effect 

op. In de afbeeldingen komen vorm en ruimtelijkheid optimaal tot hun recht. Zwart tegenover wit 

gebruiken is voor haar een bron van inspiratie. Kunstenaar Ans van den Hurk experimenteert met 

materialen en technieken en speelt met de elementen die daaruit voortvloeien. Zij ervaart door het 

werken met zwart vooral de kracht van het object. 

De expositie met als thema ‘De kracht van 
zwart’ werd gemaakt door vijf bevlogen 
kunstenaars: gastkunstenaars Darja Vos, 
Jan Krul en Annelies van Sterkenburg en 
twee kunstenaars van K26; Ans van den Hurk 
en Ingrid Menge. 
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VERS
Negen kunstenaars uit Oss en omstreken tonen onder andere 

schilderijen en ruimtelijk werk van verschillende materialen. 

Verschillende kunstenaars gaan uit van foto’s of taferelen. Ook de natuur 

is voor hen een belangrijke inspiratiebron waar iedereen zijn of haar 

eigen kleur en invulling aan kan geven. Met genoeg ruimte voor de 

fantasie en interpretatie van de kijker. Diverse materialen laten zich op 

een organische wijze verwerken tot objecten. Vergankelijkheid speelt 

vaak een rol in deze expositie. 

“Denken is mijn doen, uitvoering is keuzes maken,” aldus kunstenaar 

Jur Strelitski. Zo werkt Jur. Hij ziet iets, dat brengt hem op een idee, gaat 

kijken op welke wijze hij het uit kan voeren, zoekt daar de middelen en 

het materiaal bij en begint. Hij is vindingrijk, heeft 

een groot beeldend vermogen en schuwt geen 

enkel materiaal. Van stempelen met accu’s s, tot 

enorme stalen kunstwerken en van alles daar 

tussen in. Hij exposeert in binnen- en buitenland 

en nu bij K26. 

Licht inspireert kunstenaar Ton Smulders 

tot kunst. De eenvoudige, vaak witte vormen, 

komen tot leven door het licht. Het licht werpt 

schaduwen, reflecteert en wordt opgeslokt in 

spleten. En door reflecties kan wit kleur krijgen. 

De werken zijn opgebouwd op een houtachtige 

drager, meestal MDF of een stuk binnendeur, met 

daarop grijs karton. Met eenvoudige muurverf is 

alles tot een geheel geschilderd.

De kunstenaar Ruth van de Pol, haalt inspiratie 

uit verschillende elementen in het (rivieren)

landschap en uit haar waarnemingen, ideeën en 

ervaringen. Ze werkt in een verscheidenheid aan 

disciplines: tekeningen, schilderijen, fotografie, 

cinematografie en projectmatig ruimtelijk werk.

De andere kunstenaars zijn: Betsie Schepers van 

Loon, Ine van Dijk, Anneke van Lee, Theo van der 

Steen. Maria van Ewijk en Carolien van Boxtel.

“
Denken is 
mijn doen, 
uitvoering 
is keuzes 

maken
”

MARION
VOS

IN MEMORIAM 

Op 22 augustus 2021 overleed 

plotseling kunstenaar en bestuurslid 

Marion Vos aan een hartstilstand. 

Zij was 63 jaar. Marion was een 

markante persoonlijkheid binnen de 

K26 gelederen. Zij was als fotograaf 

aangesloten bij ons en heeft met haar 

prachtige werk aan vele exposities 

bijgedragen. Marion was uitgesproken 

in alle opzichten en expliciet in haar 

mening, soms verontwaardigd en 

altijd zeer bevlogen. Haar achtergrond 

speelde daarin altijd mee: het gevecht 

om erkenning en bestaansrecht.

Ze was onder andere een belangrijke 

initiator van de tentoonstelling 

‘K26 geeft zich bloot.’ Marion 

leverde een duidelijke bijdrage aan 

allerlei discussies over plannen en 

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 

brainstormsessies die zij leidde. We 

danken haar voor haar inzet en de 

prettige samenwerking, altijd loyaal 

aan eenmaal ingenomen standpunten. 
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DANK

Dank aan alle kunstenaars voor de prachtige exposities, de publiciteit en de 

discussies. 

Dank aan de expocommissie, die alle tentoonstellingen van begin tot eind 

begeleidt en daar heel veel inzet voor tentoonspreidt.

Dank ook aan de vrijwilligers die de openingen in goede banen leidden, de er 

voor zorgden dat de galerie er prachtig uitzag en dat de exposities goed in de 

belangstelling stonden.

Dank aan onze Vrienden die ondanks het beperkte aantal activiteiten trouw 

bleven aan K26. 

Dank aan de gemeente, met wie we steeds constructief samenwerkten. 

Dank ook aan de collega-instellingen voor de prettige samenwerking.

Dank aan de communicatiemedewerker die alle publiciteit in de breedste zin 

verzorgde en ook aan de basis staat van dit Jaarbeeld.

Dank aan Circa 2 en drukkerij Kluytmans die onze prachtige flyers maakt.

Dank ook aan Boss Bloemen, Ter Horst van Geel, Mathieu Beelen Lijstenmaker

Dank kortom aan alle commissieleden, bestuursleden en iedereen die K26 tot 

een mooie en bloeiende organisatie maakt. 

En natuurlijk dank aan onze trouwe bezoekers die ons altijd weten te vinden. 
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HÉT KUNSTPODIUM VAN OSS

GEOPEND VAN DONDERDAG T/M ZONDAG VAN 13.00 - 17.00 UUR.WWW.K26.NL


