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Beelden in het groen is een initiatief van stichting “Oirschot natuurlijk in 
verbinding” en de Spoordonkse Watermolen.

Kunst en cultuur beschikken over bijzondere krachten, veel meer dan 
doorgaans herkend en erkend wordt. Kunst en cultuur maken woon- en 
werkomgevingen aantrekkelijk en spelen een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van bedrijfsvestiging, recreatie, toerisme en onderwijs. Kunst 
geeft een extra dimensie aan ons bestaan en wie er open voor staat 
treedt een fantastisch wereld binnen. Kunst leidt ons af van platgetreden 
paden en vult onze belevingswereld met nieuwe, verrassende en 
inspirerende ervaringen. Kunst benadrukt het bijzondere. Kunst en cultuur 
laten ons anders naar onze eigen wereld kijken. Kunst en cultuur brengen 
mensen bij elkaar en geven een eigen gezicht aan stad, dorp of regio.

Stichting “Oirschot natuurlijk in verbinding” heeft o.a. als doelstelling de 
natuuromgeving toegankelijk te maken voor letterlijk iedereen.

Deze beeldententoonstelling is het eerste initiatief van de voornoemde 
stichting en de Spoordonkse Watermolen.

Harry van Beek ( 1953 ) , beeldend kunstenaar en Jan van der Putten
(1950 ) , beeldend kunstenaar en galeriehouder ( galerie De Kunstkamer ) zijn de samenstellers 
van deze tentoonstelling.



In verband met COVID - 19 zal er geen officiële opening worden georganiseerd. 
Omdat de tentoonstelling tot eind oktober 2020 te zien zal zijn wordt bekeken 
of er een moment gekozen kan worden om alsnog dit initiatief aandacht te 
geven. 

De Spoordonkse Watermolen is ook het startpunt voor een prachtige 
wandeltocht door het Dal van de Beerze, een waterrijk natuurgebied in het 
Groene Woud.

Adres:
Spoordonkseweg 130
5688 KE Oirschot
www.spoordonksewatermolen.nl
0499-577186/577104

Openingstijden Spoordonkse Watermolen en beeldentuin:

dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

http://www.spoordonksewatermolen.nl/


Ellen Beljaars

Wat houdt mij bezig in mijn werk?
Wat is mijn drijfveer?

Mensen
al die mensen
die gezichten
wie ben ik
wie ben jij
Intuïtief vanuit het onderbewuste komen mijn werken tot stand.
Wat gaat er in je om, reflectie, emotie, karakter.
Kijk in de ogen van de ander!
De  mens als eindeloze bron van inspiratie.
Als ik werk komt er een soort  scheppende oerkracht in mij los,
en ik…. Ik verwonder me.





Hans van Eerd



In het werk van Hans van Eerd reist de mens 
door tijd en ruimte. De mens zoekt 
beschutting tegen de krachten van de 
natuur.  Het zijn poëtische maar ook 
archetypische  vormen.  De mens staat op 
een punt zich te bewegen, wegvliegend. 
Dit werk is een verbeelding van een sterk 
aan de persoon gekoppelde mythologie. 
Hiervoor gebruik makend van steeds weer 
terugkerende elementen als bootvormen, 
vleugelvormen, poortvormen en 
grotvormen, als een verwijzing naar 
overgangen in het menselijke leven. Deze 
vormen worden opgebouwd uit natuurlijke 
materialen zoals hout, stengels of takken, als 
zodanig gebruikt of in brons afgegoten





Helen Vergouwen

Mijn beeldtaal is die van de geometrische 
abstractie waarbij de strakke lijnen en 
vlakken eerder intuïtief dan volgens 
vastgelegde regels ontstaan. Ik zoek in mijn 
werk naar de spanning van de contrasten 
tussen de grilligheid van de natuur en de 
strakheid van de vorm. Ik zoek daarbij steeds 
naar nieuwe vormen, maak schetsen en 
tekeningen en vertaal deze naar ruimtelijke 
vormen met kleine doorgangen en 
doorkijken die echter geen functionele, maar 
eerder een beeldende betekenis hebben. 
Ieder beeld moet verrassen, niet alleen de 
beschouwer, maar ook mijzelf. Het is de 
beschouwer die betekenis geeft aan de 
ingrepen. 







Harry Verhoeven

Harry Verhoeven (Dommelen) gebruikt thema’s die 
een schakel vormen tussen natuur en cultuur, zoals 
religie, erotiek, kunst en vergankelijkheid. Vorm en 
inhoud krijgen een sacrale lading. Hij maakt gebruik 
van de typische vrije eigenschappen van het mens zijn, 
maar zet zich af tegen de onvrijheid die het mens zijn 
inhoud. Zijn beeldtaal is toegankelijk en zijn maaksels 
hebben geen behoefte aan een dwingende naam. Zij 
lijken de evolutie als een religieus gebeuren te eren. 
Zijn oeuvre (twee en drie dimensionale vormen) 
kenmerkt zich door een zeer grote verscheidenheid, 
zijn monumentaal en vindingrijk. Met zijn technische 
bagage en kennis van materialen begeeft hij zich op 
het pad van zowel de vrije alsmede de toegepaste 
(monumentale) kunsten. In 2017 werd hij voor zijn 
betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij op het 
gebied van kunst en ambacht, door het Prins Bernard 
Cultuurfonds onderscheiden met de 'BRABANT 
BOKAAL'. Zie ook www.eyckehorst.nl

http://www.eyckehorst.nl/






Wijnand Zijlmans

Het ‘leven’ ervaar, zie ik, als één groot….uitdagend, 
complex en intens bouwwerk. 

Kenmerkend voor mijn werk is dat ik momenteel nog maar 
gedeeltelijk vanuit het volume naar mijn idee toe werk. 
Eigenlijk werk ik – wat voor steen zeer ongebruikelijk is -
van ‘binnen naar buiten’.

Op uiterst zorgvuldige wijze bouw, construeer en stapel ik 
talloze voorgevormde elementen tot een gebalanceerd 
geheel. Het zijn innerlijke bouwwerken/ constructies, als 
metafoor voor de innerlijke mens.

Al vanaf het meest prille stadium van ons leven  zijn we 
aan het zoeken naar de juiste balans, aan het bouwen, 
construeren, samenvoegen en stapelen, in letterlijke en 
overdrachtelijke zin.

Voor mij is dit een onuitputtelijke inspiratiebron en voel 
mij dan ook een geëngageerde kunstenaar verbonden met 
de menselijke natuur.









Fotografie: Jan van der Putten en Harry Verhoeven


