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OPEN ATELIER OP ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 NOVEMBER

Open ateliers Jeanne Melief en
René Ziedses des Plantes
DEURNE - Het jaar is bijna voorbij en daarmee komt er ook een einde aan
een heel jaar Deurne uit de Kunst met elke maand Open Ateliers in Deurne,
Asten en omstreken. De laatste twee kunstenaars die hun ateliers openstellen voor het publiek zijn Jeanne Melief en René Ziedses des Plantes. Zij wonen allebei aan de Oude Liesselseweg, de één naast Museum De Wieger, de
ander er pal tegenover. Bezoekers zijn komend weekend welkom van 11.00
tot 17.00 uur.

Inmiddels werkt Melief vooral met
onbeschilderd, gekleurd spectrumglas, dat ze versnijdt en vervolgens
op een ondergrond bevestigd. Ze zal
komend weekend het publiek graag
demonstreren hoe zij werkt. Het maken van wandobjecten heeft haar
voorkeur, maar ze maakt ook objecten op bomen en panelen. In Duitsland leerde ze de fijne kneepjes van

jeugd fascineren en inspireren. Maar
eenmaal binnen lijkt buiten binnen te
komen, zijn de bomen rondom bijna
aan te raken. Na zijn opleiding aan de
Academie voor Beeldende Vormgeving in Tilburg volgde een loopbaan
in het onderwijs als docent tekenen
en kunstgeschiedenis. Aanvankelijk
schilderde hij met name –vaak geabstraheerde– zelfportretten, totdat deze
discipline voor hem geen raadselen
meer had. Hij werd opnieuw geraakt
door de natuur vanuit de wortels van
zijn jeugd in Heerlen en gooide het
roer om. Water, bomen, bergen, kortom alles waar buiten zijn oog op valt,
wordt verwerkt in zijn schilderijen.
Ziedses werkt intuïtief en veel van

Zowel Jeanne Melief als René Ziedses des Plantes zijn al jarenlang lid
van de Stichting OAD en ontvingen
vaak en veel gasten en belangstellenden. Zij blijven zich vernieuwen
in hun eigen métier, staan nimmer
stil en ontwikkelen zichzelf en hun
kunst in een soort perpetuum mobile
van zoeken, creëren en verbeelden.
Waar René zijn inspiratie zoekt en
blijft vinden in de natuur, is bij Jeanne altijd ergens de theaterkunst terug te vinden in haar werken.
Op naar de Oude Liesselseweg dit
weekend, waar u tussen 11.00 en
17.00 hartelijk
De Stichting Open Atelier Dagen
Deurne-Asten bedankt alle deelnemende kunstenaars voor hun
enthousiasme en de prachtige tentoonstellingen, thuis, in Museum De
Wieger en het CCD, en iedereen die
geholpen heeft bij de invulling van
dit drukke en volle jaar!
De werken van 12 kunstenaars in
het Cultuurcentrum, geïnspireerd op
de Commedia del’Arte blijven tot en
met januari 2020 op de galerij van
het Cultuurcentrum te bewonderen.

www.ondernemenddeurnepresenteert.nl

Verpas

Verpas is een internationaal actieve
importeur, voorraadhoudende distributeur en groothandel gespecialiseerd in kunststof, rubber en kunststof-metaal producten. Opgericht in
1993 en gevestigd in Deurne, Nederland.

• Hekwerkonderdelen
• Ladder- en trapdoppen
• Omsteekdoppen
• Insteekdoppen
• Sleemodeldoppen
• Stelvoeten
• etc.

Groot assortiment - én in ieder aantal
Het assortiment van Verpas omvat momenteel meer dan 11.000 standaardproducten en wordt continue verder uitgebreid. Verpas levert een breed scala aan
kunststof-, rubber-, metaal-, rubber-metaal- en kunststof-metaal- producten.
Van de kleinste insteek- en omsteekdopjes tot wielen en bedieningsonderdelen.
Veel van deze producten zijn uit voorraad én vaak in ieder gewenst aantal
leverbaar. In veel gevallen is er dus geen
sprake van minimale orderhoeveelheden. Vanwege deze laagdrempeligheid
en snelle leveringsmogelijkheden, is
Verpas de distributeur en groothandel
bij uitstek voor zowel grote productiebedrijven als ook kleine zelfstandigen.

Internet en persoonlijk advies
Verpas biedt haar artikelen aan via het
internet, zodat u als klant op ieder willekeurig moment van de dag uw bestelling kunt plaatsen. Op www.verpas.nl
vindt u een uitgebreide catalogus met
zorgvuldig samengestelde artikelinformatie en diverse zoek- en filterfuncties.

Een kleine greep uit ons assortiment:
• Lagerbussen
• Bedieningsonderdelen
• Kabelmanagement
• Wielen
• Trildempers
• Siernagels

Verpas

Wereldwijde levering vanuit Deurne
Als internationaal opererend bedrijf
telt het klantenbestand van Verpas vele
klanten uit landen van over de hele
wereld. Vanuit ons magazijn in Deurne (Nederland) worden dagelijks vele
pakketten verstuurd, zowel nationaal
als wereldwijd. Verpas levert snel en betrouwbaar.
Verpas B.V.
Dukaat 10
NL 5751 PW Deurne
0493-322068
info@verpas.nl
www.verpas.nl

Sint komt naar Liessel
LIESSEL – Sinterklaas komt zondag
24 november met zijn pieten naar
Liessel. Samen met de kinderen trekt
hij in optocht door het dorp, waarna
er een Sinterklaasfeest plaatsvindt in
De Kastanje.

Jeanne Melief

Melief trad jarenlang op met Mangs
Maskertheater en gaf daarnaast dramalessen op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in Eindhoven. Samen met
haar partner en muzikant trad zij op
in scholen en tijdens straattheaterfestivals in binnen- en buitenland.
In Venetië, de geboortestad van de
Commedia del’Arte, wonnen zij in
1994 de eerste prijs tijdens het tweede Festival Internazionale Artisti di
Strada.
Theaterkunst zit in haar bloed en dat
wordt uitermate zichtbaar in haar
beeldende kunst. Die twee lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden in
de symbiose die Jeanne dit weekend
in haar huis en tuin deelt met haar
bezoekers. Zij toont de zelfgemaakte maskers waarmee zij tot enkele
jaren geleden optrad, maar ook glazen maskers als onderdeel van haar
wandobjecten. Zij maakt zowel vrij
werk als werk in opdracht.
Met haar maskers en objecten presenteert Jeanne Melief een veelzijdig oeuvre, zowel in materiaalkeuze
als in uitvoering. Als basis voor de
speelmaskers dient een gipsen mal,
waarin dik, met water bevochtigd
vloeipapier wordt gelegd om het te
bewerken met houtlijm. Na droging
worden de maskers beschilderd en
afgewerkt.

Ondernemend Deurne
presenteert…

De optocht begint om 14.00 uur aan
het Hoogveld. Daarna trekt de stoet
verder via de Nieuwstraat, Hazelaar, Eikenlaan en Hoofdstraat naar

René Ziedses des Plantes

In zijn atelier, naast het huis waar
hij al jaren woont pal naast Museum
De Wieger, heeft Ziedses zijn eigen
buitenwereld gecreëerd waar hij op
de grond zijn werken tot leven laat
komen. De strakke architectuur van
het atelier lijkt op het eerste gezicht
in schril contrast te staan met de wereld van zand, bomen en levende bladeren die hem al van zijn vroegste

Bij slecht weer gaat de optocht niet
door en gaat Sinterklaas rechtstreeks
naar De Kastanje. Om 14.30 uur begint daar het sinterklaasprogramma
voor peuters, kleuters en kinderen
tot en met groep 4. In de kelder
wordt een disco gehouden voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8.

Bevrijdingsconcert en
onthulling gedenktekens

Een kunstwerk van Jeanne Melief.
het werken met glas aan een Glasacademie. Kleur en transparantie,
objecten en panelen die een spetterende beweeglijkheid voor je ogen
toveren, twee- en driedimensionaal.
Jeanne Melief laat haar veelzijdigheid en veelkleurigheid zien.
www.openatelierdagendeurne-asten.nl

De Kastanje aan Monseigneur Berkvensstraat 62.

zijn werken bestaan uit kleinere panelen, die op het netvlies van de kijker samenvloeien tot een enkel beeld.
Hij speelt met kleur en vorm en uit elk
werk spreekt een onvoorwaardelijke
liefde maar ook bewondering voor
de grilligheid en eigenzinnigheid van
de natuur in al haar verschijningsvormen.
Verwacht komend weekend geen
ezels: Ziedses werkt op de grond. Alleen op deze manier kan hij zijn werken laag voor laag opbouwen, diepte
geven. Alleen door te spelen met zijn
panelen componeert hij uiteindelijk
zijn kunstwerken, als een symfonie
van vorm en kleur, van impressie naar
expressie, waarbij contrasten lijken te
vervagen en zich samenvoegen.
www.ziedses.nl

NEERKANT – Om Neerkant herdenkt 75 jaar Bevrijding af te sluiten
wordt er vrijdag een gedenkteken onthuld voorafgaand aan een bevrijdingsconcert. Om 19.00 uur onthult Burgemeester Mak het gedenkteken, dat is gemaakt door Mart de Corte en Erik Snijders. Hij wordt daarbij geholpen door enkele inwoners van Neerkant die de bevrijding nog
hebben meegemaakt.

Daarna wordt de bevrijdingstegel, die door de gemeente Deurne
wordt aangeboden, onthuld bij de
Moost. Vervolgens is er koffie in
de Moost en begint om 20.00 uur
het bevrijdingsconcert met medewerking van Muziekvereniging

Sint Willibrordus, zangvereniging
De Veengalm, seniorenkoor De
Oude Weelde en Popkoor Musical
Voices. Gerard Derx verzorgt de
presentatie. De zaal is helemaal
in sfeer gebracht. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Inbraken in
Deurne en Vlierden
DEURNE/VLIERDEN – In drie dagen tijd zijn er zes inbraken gepleegd of
getracht te plegen in Deurne en Vlierden. Het ging om vier woningen en
twee bedrijfspanden. De politie roept mensen op die iets gezien hebben om
dit te melden.

Op vrijdag was het raak op de
Schooteindseweg in Vlierden, tussen 15.00 en 18.15 uur. Zaterdag waren er twee meldingen. Tussen 10.00
en 11.15 uur was er een inbraak
op de Bruggenseweg in Deurne en
omstreeks 21.00 uur werd er op de
Vlierdenseweg in Vlierden ingebroken. Op zondag kreeg de politie drie

meldingen binnen. Tussen 04.39 en
05.50 uur was het bedrijfspand van
Edco doelwit, aan de Helmondsingel in Deurne. Om 19.05 was er een
melding op de Mozartstraat in Deurne en bij SPV aan de Hoge Zijdeweg
in Vlierden is er zaterdag of zondag
ook ingebroken. Een melding maken kan via 0900-8844.
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Een werk uit de serie Give it back to the Earth van René Ziedses des Plantes.
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