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dat is genieten
Elke kunstenaar heeft in samenspraak met het restaurant een exclusieve 
schildering ontworpen voor het betreffende onderbord. Na afloop van 
het diner behoudt men dus een uniek onderbord als kunstwerk.

Tijdens de periode dat het evenement draait, zijn in alle restaurants 
Meet & Greet-avonden waarop de kunstenaar aanwezig is in het 
restaurant, en een originele invulling geeft aan de avond. Dat varieert 
van ‘live painting’, tot een interactieve multimediale show, tot een 
voordracht. Tijdens deze avonden bestaat ook de mogelijkheid om het 
onderbord te laten signeren.

Proeven van Kunst wordt ook in andere steden in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland opgezet. 

Voor meer informatie over de restaurants of een overzicht van 
alle borden in Europa, kijk op www.proevenvankunst.nl.  
 
Voor meer informatie over kunst van de kunstenaars, kijk op 
www.stima-artiparty.nl of bel met 076-520 20 64.

2.Proeven van Kunst®

 met alle zintuigen...

Proeven van Kunst is overall winnaar  
van de Horecava Innovation Award 2006.

welkom in de wereld van...
Proeven van Kunst® is een uniek culinair cultureel evenement waarbij lokale topkunstenaars 
verbonden zijn aan toprestaurants in Oost-Brabant. Gedurende dit evenement worden in tien 
restaurants speciale Proeven van Kunst®-menu’s aangeboden, waarbij na afloop het unieke onderbord 
behouden mag worden. Deze menu’s veranderen naar gelang het seizoen. De onderborden zijn 31 cm in doorsnee 
en zijn in een gelimiteerde oplage gemaakt door Schoonhoven Keramiek.



Bretelli
Chefkok: Jan Marrees 

Gastvrouw: Ria Zincken 
Keuken: mediterraan 

Zitplaatsen: 50
Sluitingsdagen: zondag en maandag 

 
Proeven van Kunst®-menu (4 g): € 72,50

Datum Meet & Greet: 30 maart 2007

4.

Bretelli

De kunstenaar, Guy Olivier

Met als uitvalsbasis Amsterdam schildert deze bourgondische kunstenaar en levensgenieter aan 
zijn favoriete thema’s, prachtige doeken en tekeningen om bij aan te schuiven. Enkele thema’s zijn; 
culinaire hoogvliegers, femmes fatales en kroegtaferelen. Overbevolkt volksvermaak, “schetsen, 
zwetsen en kletsen.”

www.guyoliver.nl   

Naam: Guy Olivier
Geboortejaar: 1964 

Geboorteplaats: Maastricht
Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: Autodidact

Proeven van Kunst®

Het restaurant

Vanaf 1987 zijn Ria & Rolf Zincken actief in de Weerter horeca en in 1999 opende Restaurant 
Bretelli haar deuren. Gedurende deze periode bouwde Rolf Zincken samen met zijn vrouw Ria en 
chef-kok Jan Marrees gestaag aan een trouwe klantenkring; mensen die houden van tafelen op niveau 
in een sfeervolle en ongedwongen ambiance. Het interieur laat een wisselwerking zien tussen oud 
en nieuw. De menukaart bevat veelal mediterraan georiënteerde gerechten, die harmonieus worden 
gecombineerd met tal van streekproducten.
Deze combinatie zorgt voor spannende smaaksensaties, licht chef-kok Jan Marrees toe. Dat is ook 
waarmee wij ons nadrukkelijk onderscheiden van diverse andere restaurants. Vanzelfsprekend worden 
de gerechten samengesteld met uitsluitend dagverse producten. Brood, bouillons, fonds, ijs, taarten 
en ga maar door, maken we overigens ook allemaal zelf. De menukaart wisselt vier keer per jaar,de 
diverse verrassingsmenu’s daarentegen om de week.

Op de wijnkaart prijken ruim 250 veelal Italiaanse wijnen. Bretelli is een echte culi-tempel. Echt een 
avondje uit!

Restaurant Bretelli – Hoogstraat 8 – 6001 EV Weert

T. 0495 - 452 028 – F. 0495-450 779 – E. info@bretelli.nl– I. www.bretelli.nl
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Eten is weten!



Restaurant “In ’t Eeuwig Leven” 
Chefkok: Piet van Vlerken

Gastvrouw:  Trudy van Vlerken
Keuken: Frans, met gerechten van onze streek 

Zitplaatsen: 85 
Sluitingsdag: woensdag 

 
Proeven van Kunst®-menu: € 55,50

   Datum Meet & Greet: 20 mei 2007
 

Het restaurant

Een stukje Frankrijk in het centrum van Asten. Gevestigd in een prachtig 
gerestaureerd pand. Restaurant “In ’t Eeuwig Leven” is een intiem Frans restaurant 
voor een zeer verzorgd familiediner, zakenlunch, of om zomaar te genieten van de 
creaties van de Patron cuisinier. De menukaart wordt regelmatig aan het seizoen 
aangepast, en U treft er exclusieve primeurs uit binnen- en buitenland aan. De 
wijnkelder bevat een zorgvuldige selectie van de mooiste wijnen uit Frankrijk, 
met daarnaast nog enkele leuke wijnen uit andere streken van de wijnwereld. De 
persoonlijke bediening vinden wij daarbij een vanzelfsprekende zaak. 

Geniet van vlees en vis, van gerstenat en wijn: wie dwaas aan tafel is, kan nergens wijs 
in zijn. 

Restaurant “In ’t Eeuwig Leven” – Prins Bernardstraat 22-24 – 5721 GC Asten

T. 0493-693 562 – F. 0493-695 317 – E. restaurant@heteeuwigleven.nl – I. www.heteeuwigleven.nl 

De kunstenaar, Jos Wigman 

Stond voorheen de vrouw centraal in zijn werk, de afgelopen jaren heeft Wigman 
zich vooral bezig gehouden met het thema ‘landschap’. 
Grote tweeluiken in olieverf: abstract, gelaagd werk, denkbeeldige landschappen 
(imaginary landscapes) zoals ‘Bonaire’ of het doek ‘Knotwilg’, maar ook stedelijke 
landschappen (urban landscapes), zoals ‘Venetie’.  Ook in zijn grafisch werk, met 
name de linodruk, werkt hij naast het vrije werk veel in opdracht. 
Werk in bezit van bedrijven, instellingen, particulieren en gemeenten. 
 
www.joswigman.nl 

5.Proeven van Kunst®

Restaurant “In ’t Eeuwig Leven”

Naam: Jos Wigman 
Geboortejaar: 1952

Geboorteplaats: Hengelo
Woonplaats: Asten

Opleiding: Akademie Tilburg 1969-1974

6.Proeven van Kunst®

Recht uit het hart
van de Brabantse Peel
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De Gertruda Hoeve 
Patron-Cuisinier: Evert Thielen 

 Gastvrouw: Marlies Thielen 
Keuken: Frans Internationaal 

Zitplaatsen: 70
Sluitingsdagen: maandag & dinsdag

Proeven van Kunst®-menu (4 of 5 g): € 65,00 of € 75,00
Datum Meet & Greet: 20 april 2007

8.

Restaurant De Gertruda Hoeve
Het restaurant

Sommige restaurants verdienen een eervolle vermelding in uw routeplanner of in uw PDA. Want deze gelegenheden zijn niet alleen een omweg 
waard maar bieden u ook veel voorpret. Wat dat betreft zorgt de Gertruda Hoeve in Son en Breugel keer op keer voor culinaire verrassingen. In 
een karakteristieke langgevelboerderij uit 1670 voelt het alsof u bij goede vrienden op bezoek gaat. 
Marlies Thielen is uw gastvrouw, Evert Thielen uw chef de cuisine. En dan beginnen de verrassingen pas goed. Want Evert heeft eigen ideeën 
over gastronomie op haut niveau. Zo volgt hij de culinaire seizoenen op de voet, werkt hij uitsluitend met verse ingrediënten en heeft hij 
aandacht voor producten uit de regio. Hij combineert creativiteit met traditie en bewijst eer aan het culinaire erfgoed. Marlies Thielen heeft 
een natuurlijk gevoel voor wijn en harmonieuze combinaties. Het resultaat is uit de kunst. “Een glimlach en een hartelijk welkom leiden altijd 
tot een feest.”

De Gertruda Hoeve – van den Elsenstraat 23– 5694 ND Son en Breugel

T. 0499-471 037 – F. 0499-476 884 – E. info@gertrudahoeve.nl – I. www.gertrudahoeve.nl 

De kunstenares, Kitty Dillen

Kitty Dillen (1971) –  Toen Kitty Dillen haar vader Peter Dillen, ook kunstschilder, vroeg een schilderij 
voor haar te schilderen zei hij voor de grap: “Doe het zelf maar” Deze uitdaging nam zij aan en 

sindsdien (1994) schildert zij met heel veel plezier. De kneepjes van het vak zijn haar dan 
ook bijgebracht door haar vader, waar zij hem erg dankbaar voor is. Haar voorkeur 

gaat uit naar realistische stillevens, af en toe maakt zij een zijsprongetje naar 
een muurschildering, landschap of portret. Licht, stofuitdrukking en 

verfijning zijn de basiswaarden die haar werk zo bijzonder maken.

www.kittydillen.nl

Naam: Kitty Dillen
Geboortejaar: 1971
Geboorteplaats: Veldhoven
Woonplaats: Veldhoven
Opleiding: Grafisch Lyceum Eindhoven, 
atelier Peter Dillen

Proeven van Kunst®

Waar smaakbeleving
nog zo gewoon is

5.Proeven van Kunst®



Proeven van Kunst®

Restaurant De Gouverneur
Het restaurant

Wie uit eten gaat bij de Gouverneur is niet alleen verzekerd van heerlijke gerechten, maar ook van een stijlvolle omgeving. Het restaurant is namelijk 
gevestigd in het oude raadhuis van Aalst. Het pand is een monument dat dateert uit 1910. Sinds april 2004 is het restaurant in handen van Jeroen 
en Sylvia Vriens, die het restaurant verbouwd hebben tot een locatie met een eigentijdse inrichting. Het restaurant ademt een warme, inspirerende 
sfeer. Door wereldse invloeden te combineren met rustige natuurtinten bent u even helemaal weg, maar toch in vertrouwde handen. De zorgvuldig 
uitgezochte wijnen, de gerechten uit alle windstreken en het unieke onderbord van onze kunstenares Lidy Rooijmans maken dat u een bezoek aan 
de Gouverneur niet snel zult vergeten!

Speciaal voor grotere gezelschappen is er een sfeervolle privé dinerkamer, waar in de open keuken voor u gekookt wordt. In deze Raadzaal 
worden ook regelmatig wijnproeverijen georganiseerd.

Wij hopen u een keer te mogen ontvangen!!

De Gouverneur – Gestelsestraat 2 – 5582 HH Waalre T. 040-221 89 89 – F. 040-221 72 14 – I. www.restaurantdegouverneur.nl

9.

De kunstenares, Lidy Rooijmans

Lidy Rooijmans is geboren en getogen in Eindhoven. Schilderen is al geruime tijd haar passie. Wat begon als hobby werd met allerlei cursussen, 
werd al snel haar lust en haar leven. In 2004 studeerde Lidy Rooijmans af aan de academie voor schone kunsten in Belgie. In haar specialisatiejaren 
ontdekte ze dat mensen en portretten haar het meest fascineerden.
 
De afgelopen jaren ontwikkelde Lidy een duidelijke eigen stijl. In haar vrije werk laat zij gezichten zien met al haar emoties. Soms ingetogen,  
maar ook ronduit explosief. Rood is haar aandachtskleur. De kleur die staat voor liefde, leven, kracht maar vooral warmte. Naast gezichten zijn oude, 
versleten materialen, zoals een roestige deur met afgebladderde verflagen, een inspiratiebron voor haar.
 
Uit de expressie en spontaniteit die de werken van Lidy Rooijmans uitstralen, lees je haar passie voor het schilderen. Een liefde die alleen nog maar wordt 
versterkt, door de vele enthousiaste reacties die ze ontving op de werken die zij in opdracht maakte.

www.lidyrooijmans.nl
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Naam: Lidy Rooijmans
Geboortejaar: : 1950

Geboorteplaats: Eindhoven
Woonplaats: Waalre 

Opleiding: Academie voor Schone Kunsten 
Arendonk Belgie 1994-2001,  

specialisatie 2001-2004

Een trendy restaurant waarin  dagverse producten en

bijzondere wijnen centraal staan

De Gouverneur 
Chefkok: Jeroen van Lierop 

Patron: Jeroen Vriens 
Keuken: Frans - Werelds 

Zitplaatsen: Restaurant: 65      
Raadzaal: 45

Sluitingsdagen: geen 
 

Proeven van Kunst®-menu (3 of 4 g): 
€ 48,50 of € 54,50

Datum Meet & Greet:22 april 2007



Restaurant Jagershorst
Chefkoks: Léon Winthaegen en Ward de Laat

Gastheer: René Theunissen
Keuken: Frans, Regionaal 

Zitplaatsen: 80 restaurant, 60 terras 
Sluitingsdag: geen

Proeven van Kunst®-menu (4 g): € 59,50
Datum Meet & Greet: 27 april 2007

Proeven van Kunst® 11.

Restaurant Jagershorst
Het restaurant 

Vertrouwd adres in een geheel nieuw jasje.
Restaurant Jagershorst heeft in het najaar van 2006 een complete en 
verrassende metamorfose ondergaan.

In een interieur, ontworpen door WIE (Westerhout Interior Elements) 
kunt u genieten van de culinaire creativiteit van onze cuisiniers onder 
leiding van Topkok Léon Winthaegen.

Veel kleuren in het interieur en kunt op het bord, niet alleen om naar te 
kijken, maar ook om te proeven.

Uit eten gaan in Jagershorst is een belevenis die u nooit zult vergeten.

Onze gastheren staan klaar om de gasten met open armen te ontvangen.

Restaurant Jagershorst -Valkenswaardseweg 44 - 5595 XB Leende 

T: 040-20 61 386 – F: 040-20 62 755- E: info@Jagershorst.nl – I: www.jagershorst.nl

Naam: Simon Jonkers 
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Son
Woonplaats: Leende

Opleiding: Centrum voor  
Kunsten te Eindhoven

De kunstenaar, Simon Jonkers 

Simon Jonkers, van oorsprong het “buurmeisje” van Restaurant Jagershorst, heeft haar jeugd in 
het huis naast Jagershorst, het restaurant van haar ouders, doorgebracht. Zij is op de middelbare 
school intensief gaan schilderen en tekenen en kunstbeschouwing waren haar favoriete vakken. 
Na haar eindexamen heeft zij ca. 15 jaar haar studie vervolgd bij het Centrum voor Kunsten 
in Eindhoven. Vooral olieverfschilderijen, zeefdrukken, fotografie en keramische vormgeving 
hadden haar interesse.
Een grote inspiratie bron vormde de vele reizen naar Frankrijk en Italië, waar zij landschappen 
heeft geschilderd.

Haar huidige werken zijn expressief, spontaan en kleurrijk, waarbij haar schilderijen vaak 
intuïtieve uitingen van gevoel zijn. 

Spektakel op je bord, 
smaak in je mond

12.Proeven van Kunst®



Restaurant Kastanjehof
Chefkoks: Guust Mortier

Gastheer: Guust en Mary Mortier
Keuken: Frans - Italiaans

Zitplaatsen: 100
Sluitingsdag: woensdag

Proeven van Kunst®-menu (4 g): € 65,00
Datum Meet & Greet: 19 mei 2007

Kastanjehof
Het restaurant

Een beetje eigenzinnigheid is hen niet vreemd. Dat maakt Guust en Mary Mortier eigenlijk ook zo geliefd 
bij allerlei soorten burgers en buitenlui die Kastanjehof bezoeken. “We zijn gewoon onszelf”, zeggen ze zelf 
daarover. En dat moeten ze voorlopig maar blijven ook. Kastanjehof blijft genieten. Gezellig met uw partner 
of met al uw vrienden en vriendinnen, ontspannen achterover leunen en afwachten op dat wat komen gaat 
of actief tijdens één van de vele kookactiviteiten. Neem nou dat outdoor cooking, waar u in de buitenlucht 
spelenderwijs toch stiekem een paar kneepjes van het koksvak worden bijgebracht. Leuk en lekker leerzaam.  
 
Ook kunt u één van de arrangementen (op maat) proberen: heerlijk eten met een relaxte fietstocht 
bijvoorbeeld.  Dit hoeft allemaal niet natuurlijk. U kunt ook gewoon even binnenvallen en genieten van de 
heerlijke ambiance van Restaurant Kastanjehof!

Restaurant en Kookgalerie Kastanjehof – Heuvel 4 – 5421 CN Gemert

T. 0492-36 19 12 – F. 0492-368 100 – E. info@kastanjehof.com – I. www.kastanjehof.com

Naam: Carolien van Rijsingen
Geboortejaar: 1980

Geboorteplaats: Gemert
Woonplaats: Gemert

Opleiding: Pabo

13.Proeven van Kunst®

De kunstenares, Carolien van Rijsingen 

Naast een part-time baan in het onderwijs, breng ik een gedeelte van mijn tijd schilderend 
door. Zo’n zeven jaar geleden heb ik een begin gemaakt aan mijn schildercarrière, met 
acrylverf. Een materiaal dat ik sindsdien niet meer heb losgelaten. 

Van voorzichtig kopieerster naar overtuigd intuïtief colorist waarbij de toonzetting 
gaandeweg expressionistischer is geworden. De creaties ontstaan veelal vanuit een 
eigenzinnige kijk op het leven en/of bepaalde onderwerpen. Daarnaast draagt een zekere 
kleur- en sfeergevoeligheid bij aan, iedere keer weer, een uniek resultaat. 
Ook in de fase van mijn leven en de ‘buien’ waarin ik verkeer, zijn zeer bepalend voor de 
sfeer, en stelt mij in staat een balans te zoeken tussen suggestief geschilderde en meer 
concreet uitgewerkte elementen. 

http://cr-creaties.nl

Stap in de wereld 
die Kastanjehof heet

14.Proeven van Kunst®



Restaurant La Fleurie
Chef-kok/eigenaar: Pieter Deurloo

Gastvrouw/eigenaar: Sylvia Streumer
Keuken: Frans

Zitplaatsen: restaurant 60 en tuinkamer 18  
Sluitingsdag: maandag

Proeven van Kunst®-menu (4 of 5 g):  
€ 59,50 of € 65,00

Datum Meet & Greet:10 mei 2007

15.Proeven van Kunst®

C’est délicieux
Restaurant La Fleurie
Het restaurant

Restaurant La Fleurie ligt aan de rand van de markt in Oirschot, waar de 15e eeuwse kerk als dominerend middenpunt gesitueerd is. Met de 
vele gezellige terrasjes is Oirschot een stukje Frankrijk in het Bourgondische Brabant. La Fleurie staat garant voor verse produkten en een 
ambachtelijke manier van bereiden. Diverse ingrediënten komen bij plaatselijke leveranciers vandaan, de vis wordt iedere dag vers vanuit 
Rotterdam aangevoerd en het brood wordt in eigen keuken gebakken. Deze manier van werken heeft geen windeieren gelegd, want Michelin heeft 
La Fleurie  bekroond met een Bib Gourmand, zodat u verzekerd bent van een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
 
Naast het restaurant en het terras, beschikt La Fleurie over een tuinkamer met glazen dak, waar u kunt vergaderen of dineren met een groep tot 
maximaal 20 personen. En als u uw gasten thuis culinair wilt verrassen, dan kunt gebruik maken van de traiteurservice van La Fleurie.

Restaurant La Fleurie – Rijkesluisstraat 4  – 5688 ED Oirschot

T. 0499-57 41 36 – F. 0499-57 49 68 – E. info@lafleurie.nl– I.www.lafleurie.nl

Naam: Harry Timmermann
Geboortejaar: 1947

Geboorteplaats: Heerlen
Woonplaats: Maastricht

Opleiding: teken- en handvaar-
digheidsaktes

                 (master) cursussen: 
tekenen, schilderen,

                  grafische technieken

De kunstenaar, Harry Timmermann 

Harry Timmermann combineert reeds vele jaren zijn werk in de gezondheidszorg met zijn activiteiten  in de beeldende kunst. Vele jaren werkte hij 
samen met een groep kunstenaars in een atelier in Zonhoven (B). Sinds kort werkt hij in een eigen atelier in Itteren-Maastricht.
 
Harry Timmermann is een colorist, die in veelal doorwerkte schilderijen van acryl op doek steeds op zoek is naar de basisstructuren  in  zijn object 
en deze zichtbaar maakt. Zijn grootste inspiratie vindt hij in het landschap dichtbij  huis of verder weg. Steeds vaker is deze directe aanleiding voor 
een schilderij vervolgens niet meer als zodanig herkenbaar. Voor de toeschouwer en de maker echter niet minder boeiend.
 
Hij exposeert met zekere regelmaat en met succes sinds 1993. Vele particulieren, organisaties galeries kochten zijn werk reeds aan. 

16.Proeven van Kunst®



La Sonnerie

De kunstenaar, Harrie Sijbers

Harrie Sijbers (1953, Sint Oedenrode) studeerde aan de Academie 
voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, de tegenwoordige 
Design Academie met internationale faam.

Hij heeft een eigen stijl ontwikkeld die zich het duidelijkst 
openbaart in zijn acrylwerken op groot formaat.

Kleurrijke beelden van mensen, bloemen en landschappen.
Expressief kleurgebruik, vrolijkheid, warmte en een spontane toets 
zijn enkele kenmerken van zijn werken.

Harrie Sijbers is ook eigenaar van galerie Dejavu in Son en Breugel. 
Behalve zijn eigen werken zijn daar ook regelmatig wisselende 
exposities van diverse kunstenaars.

www.dejavu-son.nl
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Het is een hemels genoegen, 

18.Proeven van Kunst®

Het restaurant

Hotel La Sonnerie is gevestigd in het voormalig klooster van de Zusters der Liefde. Opvallend van buiten, 
opvallend anders van binnen. De dikke muren van het robuuste gebouw weren geluiden van het hectisch leven 
buiten. Eenmaal binnen merkt u niets meer van het jachtige leven buiten. La Sonnerie is een oase van rust. Het 
brasserie-restaurant is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Een sfeervolle ruimte met gezellige bar en een ruim 
terras voor even koffie met gebak of voor een uitgebreid diner. De keuken van La Sonnerie is al vaak geroemd: 
dineren in La Sonnerie is een feest op zich. 

La Sonnerie – Nieuwstraat 45– 5691 AB Son en Breugel

T. 0499-46 02 22 – F. 0499-46 09 75 – E. info@sonnerie.nl – I. www.sonnerie.nl

als het goede der aarde
wordt genoten in een 

mooie harmonie

La Sonnerie
Chefkok: Hans van de Loo

Gastheer: Addy van den Hurk
Keuken: Frans
Zitplaatsen: 70

Sluitingsdagen: geen

Proeven van Kunst®-menu (4 g): € 57,50
Datum Meet & Greet: 22 april 2007

Naam: Harrie Sijbers
Geboortejaar: 1953

Geboorteplaats: Sint Oedenrode
Woonplaats: Son

Opleiding: Academie voor  
Industriele Vormgeving Eindhoven



Restaurant  d’Ouwe Tramhalte
Chefkoks: Marc Waterschoot en  
Dennis Timmers
Gastheer: Anke Vorstenbosch en  
Jeroen de Laat
Keuken: Frans - Nederlands
Zitplaatsen: 75
Sluitingsdagen:
maandag en dinsdag

Proeven van Kunst®-menu (3 of 4 g):  
€ 44,50 of € 49,50 
Datum Meet & Greet: 22 maart 2007

19.Proeven van Kunst® 20.

Restaurant  d’Ouwe Tramhalte
Het restaurant

Daar waar van 1898 tot 1937 de stoomtram in Duizel een halte kende, vormt momenteel Restaurant en zaalaccommodatie “ d’ Ouwe 
Tramhalte “ een ontmoetingsplaats waar nog steeds vele mensen samenkomen.
 
Steeds wisselende (h)eerlijke gerechten en menu’s van onze keukenbrigade in combinatie met Brabantse gastvrijheid, maken van u verblijf 
elke keer opnieuw een smaakvolle belevenis. Dus wij nodigen u uit om Gewoon Gastvrij te komen Genieten.

Restaurant - zaalaccommodatie d’Ouwe Tramhalte – Wolverstraat 28 – 5525 AS Duizel

T. 0497-512 443 – F. 0497-514 364 – E. tramhalte@hetnet.nl – I. www.tramhalte.nl

Naam: Tineke Roijmans
Geboortejaar: 1959

Geboorteplaats: Eersel
Woonplaats: Eersel

Opleiding: autodidact

Proeven van Kunst®

De kunstenares, Tineke Roijmans

De interesse in tekenen en schilderen was in de jonge jaren al duidelijk aanwezig en 
kreeg vorm middels zelfstudie.  Later heeft zich dat uitgebreid met het volgen 

van diverse opleidingen bij verschillende en erkende kunstenaars waaronder 
Ben Hens welke een grote bijdrage heeft geleverd aan haar ontwikkeling 

als kunstenaar.

Het leven in al zijn facetten bepalen voor Tineke het thema op het 
doek en de interesse in de verschillende culturen vormen de basis 
voor het pallet.
Haar sterk intuïtieve werkwijze maakt visueel zichtbaar wat 
mensen samenbrengt.

www.tinekeroijmans.nl

Gastvrij
Gewoon

Genieten
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waar en wanneer kunt u ons vinden?

In ’t Eeuwig Leven
0493 - 693 562 
Jos Wigman

Datum: 20 mei 2007

Het gangbare Proeven van Kunst®–menu is gedurende negen maanden te 
genieten in elk deelnemend restaurant in regio Oost-Brabant. 
Het verdient aanbeveling hiervoor te reserveren. Daarnaast zijn 
er de speciale Meet & Greet-avonden waarvoor u 
zeker dient te reserveren. 

1. Restaurant Bretelli     
2. Restaurant In ‘t Eeuwig Leven   
3. Restaurant De Gertruda Hoeve   
4. Restaurant De Gouverneur    
5. Restaurant Jagershorst
6. Restaurant Kastanjehof
7. Restaurant La Fleurie
8. Restaurant La Sonnerie
9. Restaurant d’Ouwe Tramhalte

De Gertruda Hoeve 
0499 – 471 037 
Kitty Dillen

Datum: 20 april 2007

De Gouverneur 
040-221 89 89 
Lidy Rooijmans
 
Datum: 22 april 2007

Restaurant Jagershorst 
040-20 61 386 
Simon Jonkers

Datum: 27 april 2007

Kastanjehof
0492-361 912
Carolien van Rijsingen 

Datum: 19 mei 2007

Restaurant La Fleurie 
0499-57 41 36 
Harry Timmermann

Datum: 10 mei 2007

La Sonnerie 
0499-46 02 22 
Harrie Sijbers

Datum: 22 april 2007

d’Ouwe Tramhalte
0497-512 443 
Tineke Roijmans 

Datum: 22 maart 2007
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meet & greet-data

Bretelli
0495 - 452 028 
Guy Olivier 

Datum: 30 maart 2007

Hieronder vindt u een overzicht van alle restaurants met de bijbehorende borden en kunstenaars.  
Tevens treft u hier de data van de Meet & Greet-avonden.
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Op zondagmiddag 30 september 2007 zal er een gezellig 
aangeklede onderbordenruilbeurs georganiseerd worden in 
restaurant Kastanjehof in Gemert, waarbij gasten van Proeven van 
Kunst® onderling hun onderborden kunnen ruilen. Verder zullen 
de restaurants en kunstenaars met een expositie van hun werk 
vertegenwoordigd zijn. Tot slot zullen de originele kunstwerken van 
de negen kunstenaars worden geveild ten behoeve van het goede doel, 
de ‘Doe een Wens Stichting’. Indien de restauranthouders van hun 
optierecht om het doek te kopen, gebruik maken, zal een vergelijkbaar 
werk geveild worden. Voor meer informatie over de expositie en 
veiling van de kunstwerken verwijzen wij u naar Stima, www.stima-
artiparty.nl

ruilbeurs/veiling

hotelovernachting
Proeven van Kunst” arrangement La Sonnerie

1 x Overnachting (aankomst vrijdag, zaterdag of zondag)
1 x Ontbijtbuffet      
1 x “Proeven van Kunst” 4-gangendiner  
1 x “Proeven van Kunst” Bord    
Informatieboekje “Proeven van Kunst”  
Bezoek aan Galerie Dejavu van kunstenaar Harrie Sijbers   
(Vr en Zo 14:00 - 18:00 uur Zaterdag op afspraak)
Prijs vanaf €110,00 p.p 
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planning Proeven van Kunst®

Na het grote succes van Proeven van Kunst® Breda zijn er enorm veel 
positieve reacties van steden in ons eigen land, maar ook uit 
België en Duitsland bij ons binnengekomen. Om iedereen 
de mogelijkheid te bieden een  uniek onderbord te 
verkrijgen, starten we in de loop van dit jaar in nog 
16 andere steden in binnen- en buitenland met 
dit unieke evenement. Wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor actuele informatie over startdata op
www.proevenvankunst.nl

Groningen (juli 2006) 

Enschede (voorjaar 2007) 

Arnhem (juli 2006) 

Nijmegen (voorjaar 2007) 

‘s-Hertogenbosch (mei 2006) 

Midden-limburg (voorjaar 2007) 

Oost-brabant (januari 2007) 

Zuid-Limburg (augustus 2006) 

Tilburg (maart 2006) 

Breda (Afgerond)

Antwerpen (voorjaar 2007) 

Brussel (voorjaar 2007) 

Rotterdam (september 2006) 

Den Haag (mei 2006) 
Utrecht (januari 2007) 

Amsterdam (oktober 2006) 

Zeeland (voorjaar 2007) 

West-brabant (voorjaar 2007) 

Alkmaar (voorjaar 2007) 

Haarlem (voorjaar 2007) 

win een extra onderbord!
Na afloop van het Proeven van Kunst®-diner of lunch, ontvangt 
u een kaartje met daarop een uniek lotnummer. Activeer uw lot 
op de website en maak iedere maand gedurende het evenement 
kans op een gratis onderbord naar keuze uit uw regio.

meer informatie
Proeven van Kunst® is een geregistreerd en beschermd merk en idee. 
Is Proeven van Kunst® ook iets voor uw gemeente of voor uw restaurant? 
Neem dan contact op met Proeven van Kunst®: 076-560 7717 of kijk 
voor meer informatie op www.proevenvankunst.nl

Stima galerie
Stima galerie, al 20 jaar een van de toonaangevende bedrijven
in Nederland in moderne kunst. Stima adviseert bij de aanschaf
van een kunstwerk tot het vormen van een complete collectie. In
Oost-Brabant organiseert Stima twee spectaculaire artiparties waar
culinair, kunst en muziek samensmelten.

Datum: 7 & 8 april 2007 / 15 & 16 september 2007

Voor meer informatie bezoek onze website: www.stima-artiparty.nl

Kunst werkt!
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Doe een Wens Stiching

Het hele leven verandert als je te horen krijgt dat je kind levensbedreigend ziek 
is. De toekomst wordt opeens heel onzeker. Door het vervullen van de liefste 
wens, probeert Doe Een Wens Stichting Nederland kinderen tussen de drie en 
achttien jaar met een levensbedreigende ziekte even te laten vergeten dat ze ziek 
zijn. Even weg van behandelingen, artsen, ziekenhuis en de spanningen. 

Dankzij de enthousiaste en tomeloze inzet van ruim tweehonderd vrijwilligers 
en de belangeloze medewerking van talloze personen en bedrijven, kunnen  
in Nederland jaarlijks vele wensen worden vervuld. Naast de praktische 
invulling van de wens, neemt Doe Een Wens Stichting ook alle kosten voor haar 
rekening. Ook de ouders en thuiswonende broertjes en zusjes worden  
bij de wensvervulling betrokken. 

Vanaf de oprichting van Doe Een Wens in 1989 hebben zij al vele 
hartenwensen kunnen vervullen. Een voorbeeld van de wensen die Doe Een 
Wens heeft vervuld:

Een helikoptervlucht maken, het krijgen van een nieuwe kamer, Edwin van de 
Sar ontmoeten, met de grote trom meelopen in de fanfare, een brand blussen 
als een echte brandweerman.

Doe Een wens maakt deel uit van Make-A-Wish Foundation® International, 
die wereldwijd actief is. De Make-A-Wish Foundation® is de grootste 
wensvervullende organisatie ter wereld. 

“Beleven wat leven is, even vergeten dat ik ziek ben, dat is mijn wens!”

Kijk voor meer informatie op: www.doeeenwens.nl

Schoonhoven Keramiek
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De basis van de onderborden is een hoogwaardig witbakkende porseleinklei. Na de 
kleibereiding worden de borden in een speciale persvorm geperst. Na vorming, droging en 
zorgvuldige afwerking wordt de klei op ruim 1300ºC tot steen gebakken, bisquit genoemd. 
Het biscuitproduct wordt vervolgens voorzien van een transparante glazuurlaag en wordt 
nogmaals gebakken op ruim 1300ºC. Het reproduceren van het kunstwerk op keramiek 
gebeurt middels een transfer.  Het aantal kleurdrukken kan oplopen van minimaal 7 
tot wel 20 drukgangen. De transfers worden vervolgens met de hand op de onderborden 
aangebracht. Tenslotte gaan de borden nogmaals de oven in waarbij de afbeelding duurzaam 
in het glazuur wordt ingebrand. 

Naast onderborden maakt Schoonhoven Keramiek nog vele andere bruikbare geschenken in 
keramiek in combinatie met kunst. Zie voor meer informatie www.schoonhovenkeramiek.nl

sponsors
Dit project wordt primair gedragen door negen kunstenaars, door negen restaurants, door talloze enthousiaste leveranciers en de 
medewerkers van Proeven van Kunst® waaronder stagiaires van NHTV internationale hogeschool Breda. Dit project was echter nooit 
gerealiseerd zonder de sponsoring van onderstaande bedrijven.

het goede doel


