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Fantasie, het kind in je voelen kan inderdaad veel  bijdragen 
tot het kunstenaar zijn .
Mijn eerste kennismaking met kunst  was de geur van olieverf als mijn vader aan het schil-
deren was in mijn prille jeugd. de interesse in kunst werd daarbij zeker versterkt door het 
bezoek aan de grootse  tentoonstelling van p.p. rubens te  Keulen(d), toen ik tien jaar was. 
Zijn grote  doeken maakten enorm indruk op mij , een moment om te koesteren … het kind 
in mij was geboeid geraakt door kunst en deze fascinatie  heeft me nooit meer losgelaten.  
eén kenmerk hebben alle kunstwerken gemeen. Kunst wordt pas kunst op het moment dat 
het wordt waargenomen; de toeschouwer   kan het mooi of lelijk vinden, beide kunnen het 
doel van de kunstenaar zijn geweest.
een kunstenaar legt zijn diepste gevoelens van vreugde, verdriet, vrees, verlangen of mening 
in zijn kunstwerk. Toch hoeft het niet persé de bedoeling van een kunstwerk te zijn dat de 
toeschouwer onmiddellijk de persoonlijke expressie begrijpt die de kunstenaar in zijn werk 
legt en vaak wil de kunstenaar ook meer vrijheid aan de toeschouwer geven om te zien wat 
hij wil zien.

Het ontstaan van Global Art vzw 
Sinds februari 2011 baatte ik samen met drie  collega-kunstenaars, heden   allen bestuursle-
den van global art vzw, een pop up gallery uit te Tongeren. een gallery die oorspronkelijk 
gepland was voor een tijdsduur van slechts één maand, maar die tenslotte uitgegroeid is 
tot global art vzw en die al ruim drie jaar stand houdt . Tijdens het startjaar hebben lange 
gesprekken tussen onze ondervoorzitter Jean-Marie en mij over kunst, onze kijk op kunst, 
de waarde van kunst, …  geleid tot het oprichten van een vereniging, waarbij collega- 
kunstenaars gestimuleerd worden om in groep sterker naar buiten te komen  en dit voor 
een ruim publiek aan democratische prijzen. hoewel de achtergronden van de kunstenaars 
verschillen bestaat de groep uit gelijkgezinden die eenzelfde doel voor ogen hebben: het 
publiek laten kennis maken met Kunst. 

Zo ontstond december  2011 global art vzw.  ons bestuur werd ondertussen versterkt en  
samen gaan we er voor om met onze leden global art vzw op de kaart te zetten. 
  
Stadshalle Nieuwpoort 
Tot heden bleven onze exposities geconcentreerd te Tongeren, de stad waar onze zetel  
en onze vaste  expositieruimte ligt. Met deze expositie in de Stadshalle te Nieuwpoort 
verruimen we dus  onze horizon. We trachten ons te vestigen als  een vaste waarde in het 
kunstwereldje. 
Nu, drie jaar later, staat hier in de Stadshalle te Nieuwpoort een mooi aanbod kunst bij-
een. diverse disciplines zoals tekenkunst, schilderijen, juwelen, keramiek, airbrush, foto-
grafie, glaskunst en brons komen ruim aan bod.  
dit werk representeert  slechts een fractie van ons ledenbestand dat ondertussen ruim de 
honderd gepasseerd is,  kunstenaars uit België, Nederland, letland, Mexico,… tot india. 
Met recht noemen we ons een internationale vereniging met liefde voor Kunst.    
hierbij wil ik de stad Nieuwpoort danken voor het vertrouwen dat ze onze vzw schenkt 
om te exposeren in deze mooie omgeving. We zijn  terecht fier op deze kunstwerken 
die hier getoond worden, heel variërend, elke kunstenaar wilt op zijn/haar manier onze 
zintuigen en onze geest prikkelen. laat het kind in u los en geniet van het creatieve van 
elke kunstenaar… ieder van hen wil u iets vertellen met haar/zijn kunstwerk of u doen 
nadenken. 

groetjes, 
 

Marijke Cloes
Voorzitter global art vzw
www.globalart.be

“ieder kind is een kunstenaar. de moeilijkheid        is er één te blijven als je groot  wordt.”
pablo picasso  



4 5

w
w

w
.ju

st
lo

ok
at

th
is

.b
e

gil Claes
Kunstfotografie

Sandra Ceuppens
glass - beads - and more 
www.sance.be
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 ‘i’ll be waiting for you ‘, 140 * 100 cm
 ‘almost hidden’, 100*140 cm

Marijke Cloes
schilderijen in olieverf & acryl
Voorzitter global art vzw 
www.marijkecloes.be 
marijke.cloes@telenet.be
+32 (0)496 65 69 67

guido Christiaens

guido.christiaens@hotmail.com

Keramiek 
Bestuurslid global art vzw  

elsterweg 31 b 1    
3770 Millen - riemst
+32 (0)479 61 57 46
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Jean-Marie detré
potloodtekeningen
ondervoorzitter global art vzw

www.jmdetre.be
jmdetre@telenet.be

schilderijen in olieverf op doek
Bestuurslid global art vzw 
Neremweg 145
3700 Tongeren 

users.telenet.be/theocloes
theo.cloes@telenet.be
 

Theo Cloes
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hildegarde handsaeme

Met een uitgesproken interesse voor de figuur en de geaardheid 
van de vrouw heeft hildegarde handsaeme zich als autodidacte 
een eigen weg gezocht in de plastische vormentaal . 
de gevoelsmatige benadering van het thema blijft haar inspira-
tiebron die bovendien onuitputtelijk is. 

de figuur op zich is wel dominant, maar het geheel weet ze te 
kaderen in een sfeerbeeld waarin het element natuur en kosmos 
een symbolische rol spelen . 
Met een rechtlijnig constructief lijnenspel, eenvoudig maar in-
dringend, slaagt ze erin om een mystieke waas van innerlijke 
gevoelens op doek te brengen. 
Speels maar even tijdloos, straalt dit oeuvre een oogstrelende 
kracht uit die de kijker uitnodigt om verder te dromen’. 
(deel recensie F.de B. 1997)

www.hildegardehandsaeme.com

www.marleenhansen.nl
info@marleenhansen.nl

 

Marleen hansen

gill gallandat huet 
sculpturen 
http://www.gillhuet.nl/



12 13

Suzie lejaeghere
Suzie lejaeghere is een kunstenares uit deinze die met haar schilderijen iedereen 
beroert.  Ze portretteert  een scala van emoties en overstijgt daarmee het gewoon 
portret. 
als je naar het werk kijkt van Suzie lejaeghere treedt je binnen in een wereld van  
emoties. Close-ups van gezichten trekken de aandacht.
 alle ogen zijn op je gericht. Ze kijken bij je naar binnen, ze volgen je.. Je wordt wakker 
geschud en geconfronteerd met diepe gevoelens. 
0gen zijn de spiegels van de ziel.
Ze evolueerde van realistisch schilderen naar haar eigen pure stijl , aanleunend bij de 
pop art  en Urban art.  een smeltkroes van indrukken waarin ze zich laat meedrijven, 
een soort mindfulness op haar maat.

Verdere info op haar website :
 www.suzielejaeghere.be
info@suzielejaeghere.be
+32 (0)475 30 61 30

rood appeltje uit Jougounoux, 
13 x 18 cm., olieverf op paneel

geel appeltje uit Jougounoux, 
13 x 18 cm., olieverf op paneel

Judith studeerde aan de kunstacademie in den Bosch en Utrecht, woont en werkt in 
België en exposeert regelmatig in Nederland, België en Frankrijk. Jaarlijks wordt één 
van haar werken geëxposeerd op de Salon van de Société Nationale des Beau-arts in 
le Carrousel de louvre in parijs.
details zijn erg belangrijk in haar werk : waterdruppels op druiven, vlekken in de schil 
van een peer, barstjes in doorleefd aardewerk, een glinstering in een fles. een oude 
kom, een schaal of oude fles in combinatie met vruchten en soms een Frans landschap 
als achtergrond, alles wordt met liefde geschilderd en krijgt een eigen ziel.
Judith  wil het onaanzienlijke laten spreken, mensen terugbrengen naar verwonde-
ring over de schoonheid van het eenvoudige.

www.judithneet.be

Judith Neet



14 15

Filiberto Montesinos

richterstraße 14 
70567 Stuttgart 
germany

+49 (0)711 315 34 82
+49 (0)177 759 54 96
www. filiberto.info
filiberto@filiberto.info 

mixed media airbrush
www.3Sairbrushkunst.com

dries Masschaele

hugo Nelissen 
glasblazen en vormsmelten
www.hugonelissen.be

‘Vogelaar’  

‘Zij & hij’ 
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Johnny poppe
aibrush designer
Bestuurslid global art vzw
www.airbrush-illusion.be
www.johnnypoppe.be
poppe.johnny@gmail.com
+32 (0)478 957 941

helgarenders@skynet.be
0496 659888
 

 

helga renders

‘0768’detail ‘a ray of light’

helga’s schilderijen vertellen een verhaal. het is aan de toeschouwer om te lezen.

Kees Thijn 
door het aanbrengen van vergrotingen, vervormingen, weglatingen, toevoegingen, 
trompe-l’oeil  effecten en het spelen met de meermalen decorachtige functie van de ach-
tergrondpartij, komt Kees Thijn tot symbolisch-surrealistische schilderijen. elementen als 
jeugd, veroudering, lente en herfst spelen een duidelijke rol.  achter het decor van de ach-
tergrond bevindt zich een andere wereld die een relatie heeft met wat er voor gebeurt. 

de auteur van het boek op 
basis van een schilderij van 
Kees zal op donderdag en 
zondag aanwezig zijn om 
het te signeren.

www.keesthijn.nl
info@keesthijn.nl
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Catharina van ameijde
Kruchterstraat 55
6051CB Maasbracht

+31(0)475 46 50 66
+31(0)610 74 66 35
Catharina.van.ameijde@gmail.com
http://catharina-arts.luondo.nl/
http://www.facebook.com/CatharinaartsSchildersateliergalerie 
https://www.facebook.com/catharinavanameijde

Visserbootje bij eb ierland  80x60

Chalutier St.antoine de padoue  
80x60

Zwaluwenstraat 108/2
8400 oostende
www.wavewatcher.be
wavewatcher.be@gmail.com
+32(0)477 52 99 12

Steve Vanhemelryck

John F. Verhoef
www.johnfverhoef.nl
atelier@johnfverhoef.nl

Volg onS ook op 

FAcebook 
https://www.facebook.com/globalartvzw 

oNze bloG 
http://globalartvzw.blogspot.be
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gulrez ali        
Marleen Becks    
lilian Biermans   
els Bleijenberg     
Marielle Braanker
linda Blokken  
Steef Bongers  
Susan Brinkman 
hans Bulder     
helma Cauberg 
Sandra Ceuppens 
guido Christiaens   
gilbert Claes  
Marijke Cloes 
Theo Cloes  
Frits dang    
Chantal de Craemer 
Jean-Marie detré  
petra de Vree  
Cokky diepstraten  
lola eradus  
Marly Freij  
gill gallandat huet  
Wilma geerts  
Udo geisler     
Tilly gielen    
petrico glassart
andreas goewie 

Marlies gulikers    
Marleen hansen  
anneke hansum   
anneke Janszen 
raul garcia lopez 
hildegarde handsaeme    
lei hannen
erik hebberecht 
Marga hendrix 
hilda hendriksen 
anne huddlestone  
dana ivanova  
elise Ka  
loes Knoben  
peter Koelman 
hans Koenen   
anja Kok  
Joyce Koomans 
Kirsten Krythe   
loes Kouwenhoven   
hilde leemans
an leesen  
Suzie lejaeghere 
pauline luiten  
dries Masschale   
roland Menten 
Filiberto Montesinos
Marion Murman 

Judith Neet  
hugo Nelissen
Milly Noz  
John Noy  
lei olischlager
Mark pol  
Johnny poppe
Suzanne relou
helga renders 
Claudine roelens
Tim roosen 
ginie ruitenbeek
rogier ruys  
paz Sanz  
gerda Schaarman
Brita Seifert     
diana Slegers  
ans Sluijter Wolters       
Jennie Smallenbroek  
Jacky Stappers 
lilian Steenhuisen  
annie Thieleman   
Kees Thijn  
lambert Thijs    
Catharina  van ameijde 
 Willem  van ameijde     
olga van Buul     
helga van der poel 

Uniting fellow artists from over the World. Together we’re stronger

Neremweg 86c
B- 3700 Tongeren
+32 12 39 18 67
+32 496 65 69 67
globalart@telenet.be
www.globalart.beG
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Marian Van der Sanden                 
gilberte Vandersteegen   
peer van gennep     
Steve  Vanhemelryck 
Marthe Vanhoutte         
rob Van Klaveren    
Yvonne Van Woggelum
herman Veltrop 
Tinne Vereeck   
Marlaine  Verhelst 
John Verhoef  
Christel  Verjans  
hennie  Vermeiren
dick Versluis 
luk Versluys  
lothar  Vigelandzoon        
Cora Wardenier  
Cas Waterman  
Jef  Willems  
gera Zoet
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Tilly gielen 
http://www.deopenpoort.be/
info@deopenpoort.be

anneke Janszen 
Monumentale schilderijen in olieverf en acryl.
www.artflower.nl
annekejanszen.blogspot.com

anneke hansum
www.annekehansum.com

Uniting fellow artists from over the World. 
Together we’re stronger
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de bronzen beelden van loes Knoben 
(1956) laten expressie, beweging en span-
ning zien. loes’ werk weerspiegelt haar 
kijk op het leven en toont haar talent om 
mensen te observeren en hun gevoelens 
te doorgronden. deze sterk ontwikkelde 
intuïtie is terug te vinden in haar beelden. 
in haar werk zijn natuurlijke materialen 
het uitgangspunt. altijd is ze op zoek naar 
hout, takken en schors, verweerd door 
weer en wind. hierin zoekt ze naar kracht, 
ritme en evenwicht. Van hieruit vertrek-
kend ontstaan als een ontdekkingstocht 
haar beelden.

www.loesknoben.exto.nl

Varenbeuk 14
6101 MK echt
Nederland

loes Knoben

Joyce Koomans
potloodtekeningen
+31(0)623 52 37 17
www.Joycekoomans.com.
joyakoomans@gmail.com
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www.loeskouwenhoven.nl

loes Kouwenhoven

Mijn werk is een hommage aan het unieke 
van het gewone: een dame op de fiets, een 
trotse vogel, een visser, soms weergegeven 
met en knipoog. door vereenvoudiging van 
vorm kom ik tot de uitdrukkingskracht van 
mijn werk.

pensionati”, brons. h. 20 cm., b.: 38 cm., d.: 13 cm.

Franse herders op stelten , 
giethars met bronscoating. 
h.: 38 cm., b.: 26 cm., d 13 cm.

Zijn naam was al gekozen voor zijn geboorte. 
het klonk mooi. 
een ierse vriend op kraambezoek 
vertelde dat ze een goede naamkeuze hadden gemaakt.
“hoezo?”, vroegen ze.
“in het iers betekent het: ‘rode jongeman’”.
Toeval bestaat niet!
roaN

Wilma geerts
 www.wilmageerts.nl

pauline luiten
potloodtekeningen in documenten, foto’s, 
ansichtkaarten, telegrammen, brieven etc
+31(0)625 08 11 11
www.paulineluiten.com
p.luit@ziggo.nl
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Schatplichtig aan de klassieke schoon-
heidsidealen, de anatomische studies 
van da Vinci, de schilderijen van ingres, 
schilder ik figuratief, waarbij de jonge 
vrouw centraal staat.
Ze is mijn metafoor voor vernieuwing, 
aantrekkingskracht, harmonie en de 
bron van mijn werk, waarin ik ook he-
dendaagse culturen verwerk.

www.goewieart.nl
andreas@goewieart.nl
+31(0)646 29 69 32

andreas goewie roland Menten
lokerstraat 89,  3570  alken   
+32 (0)11 31 45 18 
www.rolandmenten.be 
www.kunstvanhetonthaasten.be  
info@rolandmenten.be

roland   maakt kunst met een humoristische noot 
die vaak in contradictie is met de gestresste en 
geperfectioneerde maatschappij. 
in zijn werk geeft hij de slak een ereplaats. in 
de bescheidenheid van de slak vindt roland de 
grootsheid van haar bestaan.Van “ons “ bestaan!
hij gebruikt de kracht van de glimlach en sugge-
reert heel subtiel. 

                                                                     J.latinne

Sleeping beauty

Tinne Vereeck
www.vereeck.exto.nl
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Christel Verjans
acryl op doek 
christel.verjans@live.be
www.christelverjans.be

Kom vanstreels  150 x 100

Kip 80 x 60

Kom Van Streels 150x100Moeders haan 100x100

Schuine kom 200x160

Voorzitter  Marijke Cloes
schilderen 
in olieverf en acrylverf

ondervoorzitter 
Jean-Marie detré
potloodtekeningen, 
fotografie en gomdruk

penningmeester 
erwin dedroog

Bestuurslid 
guido Christiaens
keramiek

Bestuurslid Theo Cloes
schilderen in olieverf

Bestuurslid Johnny poppe
airbrush en tekenen

BeSTUUr gloBal arT  vzw

ZoU Je ZelF ooK graag deel UiT MaKeN 
VaN oNZe VereNigiNg ?
Stuur dan je website/enkele foto’s van je 
werk per mail door naar 
globalart@telenet.be

onze voorwaarden voor jou, eens aanvaard 
als toetredend lid :
*  Jaarlijkse bijdrage lidgeld  30 euro te storten 
    op onderstaande rekening global art vzw 
*  logo en link global art (www.globalart.be )  
 vermelden op de eigen site

global art vzw doelstelling
www.globalart.be

Neremweg 86c 
3700 Tongeren
+32 12 39 18 67
+32 496 65 69 67     
ondern.nr: 841.399.477        
iBaN: Be56 7310 2176 8488   
BiC: KredBeBB     

www.globalart.be
globalart@telenet.be
https://www.facebook.com/globalartvzw
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openingsuren:
-  zaterdag:  14-17u
-  zondag:  10-12u
 eerSTe ZoNdag Vd MaaNd ooK NaMiddag opeN VaN 14-17u
 - op afspraak:  globalart@telenet.be
 +32   12 39 18 67    
 +32 496 65 69 67

Shopping Julianus Tongeren (B)
Via Julianus, Shoppingcenter - Tongeren 

oNZe VaSTe expoSiTierUiMTe Te ToNgereN, JUliaNUS
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eNKele iMpreSSieS VaN oNZe aCTiViTeiTeN
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www.globalart.be
globalart@telenet.be

Ver.uitg.: Marijke Cloes, Neremweg 86C, 3700 Tongeren - opmaak: JM Detré


