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KUNSTROUTE



VOORWOORD
18e Kunstgalerie Hulst

Een kunstroute langs 37 etalages van Hulster 
ondernemers, galeries en expositieruimtes.
Maar er is nog meer!

Voor u ligt alweer de 18e Kunstgalerie Hulst brochure, 
aangeboden door ondernemers uit Hulst Vestingstad en 
regionale kunstenaars.
In deze brochure vindt u een plattegrond met daarop de 
route, om zo alle etalages met kunstwerken te kunnen 
bezichtigen. Op volgorde van de route staan alle onder-
nemers en bijbehorende kunstenaars, met een afbeelding 
van hun werk. De nummers corresponderen met de num-
mers op de betreffende etalages. Ook dit jaar heeft iede-
re deelnemende ondernemer aan de gevel een Reynaert 
de Vos staan, waaraan u kunt zien dat daar iets te be-
wonderen valt. Laat u ondertussen ook verrassen door de 
prachtige beelden die u op uw route tegenkomt.

Neem ook eens een kijkje bij de diverse, Ateliers Exposi-
tieruimten en in het nieuwe Museum Hulst.
Namens Hulst Vestingstad en de deelnemende kunste-
naars wensen wij u weer veel plezier bij het bezichtigen 
van al dit moois.

Vergeet vooral ook niet te stemmen op het mooiste kunst-
werk via de website www.inulst.nl 
Laat u leiden door Reynaert de Vos!

Stemmen voor mooiste kunstwerk!
Zoals ieder jaar kan er weer gestemd worden op de 
Kunstwerken. De kunstenaar met het werk met de meeste 
stemmen krijgt de publieksprijs en één van de stemmers op 
dat werk, ontvangt een Inulst cadeaubon t.w.v.€100 euro 
te besteden bij de deelnemers aan Kunstgalerie Hulst.

1 Albert 
Seghers

2 Tetyana 
Say

3 Ruud 
Wuytack

4 Patrick 
Keizer

Absdaalseweg 12

van der Maelstedeweg 4 A

Stationsweg 3

Gentsestraat 56



9 Roos
Platjouw

10 Eigen werk

11 Academie
St Niklaas

12 Hanni
Lathouwers

5 Dimitris 
Grammatikoloulos

6 Juliette 
Dieudonné

7 Astrid
van Tilborg

8 Marleen
D’Hondt

Gentsestraat 44

Frans van Waesberghestraat 4

Fr v Waesberghestraat 8

Overdamstraat 1A

Overdamstraat 1A

‘s Gravenhofstraat 0

Minderbroedersstraat

Godsplein 14



17 Vera
Dedeurwaerdere

18 Rinus
Hollestelle

19 Karin 
Arts

20 Tosca
Perdaen

13 Christianne 
Maas

14 Mieke 
Luijcks

15 Winny
Haentjens

16 Kathleen
van Houtte

Bontehondstraat 23

Vismarkt 10

Steenstraat 12

Steenstraat 8

Steenstraat 11

Steenstraat 9

Steenstraat 5 -7

Steenstraat 4



25 Francine
Vermorgen

26 eigen werk

27 Martijn
Kips

28 Katrien 
Windey

21 Evelien 
Mangnus

22 Jos 
Kroes

23 Reynaert college

24 Glenn
Priester

Korte Nieuwstraat 3

Korte Nieuwstraat 11

Korte Nieuwstraat

Kruisstraat 2

Lange Nieuwstraat 24

Grote Bagijnestraat 49

Kleine Bagijnestraat 25

Houtmarkt 1



33 Karin 
de Kock

34 Suzy
Pieters

35 Karina
Verschelden - Slik

36 Ger 
de Bruijn

29Herman 
Thielens

30 Inge
Breugem

31 Sonja
Lisac

32Lut
De Baere

L. Bellingstraat 48

Gentsestraat 8

Gentsestraat 3

Gentsestraat 10 

Gentsestraat 7

Gentsestraat  22

Gentsestraat 24

Gentsestraat 28



37 Henk
de Muijnck

Gentsestraat 15 B

Exposities, Ateliers en Galeries INULST
In en buiten de Vestingstad zijn nog diverse Galeries, Ate-
liers en exposities te bezoeken, waarvan allen op deze 
route liggen. 

In Graauw wordt ieder jaar in april Kunstroute Graauw 
georganiseerd, hier vind je Galerie Terra Groda. In 
Nieuw Namen kun je terecht bij Galerie Kauter 41. In 
Heikant heeft men het collectief Kunstkring Heikant 
opgezet. Ieder jaar eind augustus vindt het Ambachte-
lijk weekend plaats in het Waasland en Oost-Zeeuws 
Vlaanderen, waarbij ateliers een heel weekend lang hun 
deuren openen en gratis te bezoeken zijn.
In de regio is het zeker ook aan te raden om een bezoek 
te plannen aan de Verbeke Foundation in Kemzeke.

Reynaertcollege
In de ruimte van het appartementencomplex Onder de 
Toren exposeren leerlingen van het Reynaertcollege hun 
werken. Deze locatie komt u tegen op de route. We zijn 
erg blij met de door de leerlingen gepimpte vosjes die bij 
de deelnemende ondernemers voor de deur staan.

Kunstsporen
Langs de kunstwerken in de etalages zijn 2 Kunst-
sporen uitgezet, dit zijn geanimeerde speurtochten 

naar de verschillende kunstvormen. Leuk om te 
doen als gezinsactiviteit maar bovenal ook leer-

zaam. Er zijn twee varianten gemaakt op verschil-
lende niveaus, basisschool en daar boven. Deze 
kunstsporen zijn te downloaden van de website 

www.inulst.nl  Uit de goede inzendingen worden 5 
deelnemers per niveau geloot en beloond met een 

Inulst cadeaubon van 20 euro.

Museum Hulst
Breng zeker een bezoek aan het nieuwe Museum Hulst, 
dat in mei haar deuren opent. Het Museum huisvest de 
voor Hulst zeer waardevolle schilderijen “Gezicht op 
Hulst” van Cornelis De Vos uit 1628 en “Mozes en de 
Wetstafelen” van Jacob Jordaens uit 1663. Tevens loopt 
er een expositie over de Vier Ambachten, een bestuurlijke 
en juridische eenheid in het graafschap Vlaanderen, het 
noordelijk deel ervan vormt thans Oost-Zeeuws-Vlaande-
ren, Hulst dus.
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