
Expositie in het 
carolus gebouw 
te valkenswaard

Zaterdag:   10.00 tot 17.00 uur
Zondag:  13.00 tot 17.00 uur
Door de week:  09.00 tot 17.00 uur

Officiële opening: 
Zondag 17 oktober  11.00 uur

•	Marja Noyons
•	Toos van Mierlo
•	Wim van Deijl

Carolus gebouw
    Oranje Nassaustraat 8 A
    5554 AG Valkenswaard 
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Routebeschrijving OV:

Neem op station Eindhoven buslijn 171 

of 172 richting Valkenswaard en stap 

uit bij bushalte Valkeniersstraat. Wan-

del door deze straat richting de Eind-

hovenseweg. Dit is de grote hoofdweg. 

Op het kruispunt staat links een kerk. 

Wandel linksaf de Eindhovenseweg in 

en sla na ongeveer 125 meter rechtsaf 

de Oranje Nassaustraat in. Een kleine 

100 meter verder bevindt zich de 

ingang van het CAROLUS Gebouw. 

Deze uitnodiging is gemaakt 
door Kahlo Webdevelopment & 

Design www.kahlo.nl

17 oktober t/m 6 november



Toos is een autodidact die enkele jaren lessen 

volgde bij Theo Kappé. Daarna ging zij zeven jaar 

naar de academie in Arendonk om te tekenen en 

te schilderen. Zij 

slaagde met een 

eervolle vermel-

ding. Nu schildert 

zij al jaren zelf-

standig in groeps-

verband.

Haar inspiratiebron is de natuur, landschappen en 

bloemen, maar ook het portretteren van mensen 

geeft haar veel voldoening.

Bij al haar doeken zie je haar fascinatie voor vorm 

en kleur – laag over laag met olieverf geschilderd, 

waardoor er prachtige diepe kleuren ontstaan.

toos van mierlo
Marja Noyons is een kunstenares die zowel 

figuurlijke als abstracte, bijzonder kleurrijke en 

goed gecomponeerde schilderijen maakt.  

Marja volgde de 

Kunstnijverheidsschool 

te Amsterdam (onder-

deel van de Riet-

veldacademie). Op 

latere leeftijd kreeg zij 

les van Beeldend Kunstenaar Ruud Verkerk en 

Hanneke Suringh. Zij was diegene die Marja en-

thousiast maakte voor het schilderen met tempera. 

Ook volgde Marja een cursus schilderen van fres-

co’s bij Mila Jeleznikova, een Russische kunste-

nares uit St. Petersburg. 

Vanaf 2006 werkt Marja Noyons zelfstandig.

www.marjanoyons.nl

MARJA NOYONS
Wim is afkomstig uit de bloemistenwereld en heeft  

zijn kunstenaarsopleiding aan de Noord-Limburgse 

Academie van Neerpelt voltooid. Kenmerkend 

voor de stijl van Wim is 

het expressieve karakter 

van zijn kleurrijke werk, 

steeds weer 

terugkerende gestaltes 

en danseressen. Som-

mige werken neigen naar  

abstractie, sommige zijn gestyleerd, andere weer 

figuratief. Maar steeds is er een schilderachtige ba-

lans tussen kleur, fantasie en schilderstechniek.

Hij schildert met acryl, zonder vooropgezet plan,  

geleid door een eigen gevoel en intuïtie, waardoor 

de werken spontaniteit uitstralen.

wim van deijl

“Bevlogen en liefdevolle 
passie, zien wat je 
schildert. Niet  
schilderen wat je ziet. 
Je gevoel op het doek 
vastleggen”

“Het gevoel zit niet in 
de herkenbaarheid 
van de voorstelling 
maar in de 
emotionele lading”

“De vrouw als 
thema, ziel van 
de adoratie, zeer 
kleurrijk in 
acrylverf”

Bloemen
Sophie in Italië

Berouw


