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WOORD VAN DE REDACTIE
Beste lezers
Hierbij stellen wij jullie, zoals gepland, de
zomereditie van onze Nieuwsbrief voor. Wij
herbekijken de voorbije activiteiten maar we
blikken ook al eens naar de toekomst. Dankzij de
inbreng en de voorstellen van verscheidene leden
komen er ook tal van uiteenlopende onderwerpen
aan bod.
Wij doen opnieuw een warme oproep naar
iedereen met frisse ideeën voor de volgende
editie .
Graag ontvingen we ook informatie van leden
die buiten Kunst(h)art aan tentoonstellingen of
projecten deelnemen.
Wil je een vermelding in de nieuwsbrief?
Mail dan naar de nieuwsbrief-redactie via
danielboone_1@hotmail.com met als onderwerp
'Kunst(h)art overal creatief'. Enkel en alleen dan
kunnen wij jouw input opnemen in de nieuwsbrief.

zaterdag 29 juni massaal verwelkomen!
Verder nog veel leesplezier!
De redactie
Anne Mie (lay-out)
Anouk (lay-out)
Edith (copywriter en auteur)
Daniël (redacteur)
William (fotograaf)
en gelegenheidsauteurs en -fotografen.

We wensen iedereen een aangename
vakantie. Misschien ontmoeten wij elkaar
tijdens de Gentse Feesten bij onze stand aan de
Groentemarkt.
Het startsein voor onze vakantie is de jaarlijkse
barbecue (voor meer info zie verder in onze
Nieuwsbrief). Hopelijk mogen wij jullie daar op

Voor de gelegenheid: teksten nagelezen door Katherine.
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ALGEMENE VERGADERING
EN RECEPTIE
Kunst(h)art had op zaterdag 2 februari 2019
de eer en het genoegen haar effectieve leden
(19 in het totaal) uit te nodigen op de jaarlijkse
“Algemene Vergadering” (AV).
Naar jaarlijkse én verplichte gewoonte wordt
de Algemene Vergadering bij de aanvang van het
nieuwe jaar belegd om de leden op de hoogte
te brengen van de financiële status van onze
vereniging en van haar plannen.
Deze Algemene Vergadering is een belangrijke,
zoniet dé belangrijkste gebeurtenis waarbij de
effectieve leden een verantwoordelijke taak

hebben door via hun stemrecht een stempel te
drukken op de werking van onze vereniging.
De vergadering werd geopend door de voorzitter
Léonel Van Overbeke. In zijn speech gaf hij de
geschiedenis van Kunst(h)art weer, door de
jaren heen. Daarna werd uitleg gegeven over
de financiële toestand van Kunst(h)art vzw en
Anouk rondde de Algemene Vergadering af met
alle nieuwtjes, de afgelopen en de komende
evenementen.
Het afgelopen jaar 2018 was voor Kunst(h)art
opnieuw een fantastisch werkjaar, een jaar
waarin ook enorme inspanningen (zowel fysiek
als financieel) werden geleverd door de interne
verhuis van de verschillende ateliers.
Een heel speciaal woord van dank ook aan de
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vele vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse
werking van de vereniging.
Kunst(h)art telt op datum van 1 januari 2019 : 19
effectieve leden. Met 14 aanwezige, 3 afwezigen
mét volmacht en 2 afwezige effectieve leden
wordt de vergadering rechtsgeldig verklaard.
De bestuursleden kregen unaniem de toelating
om hun mandaat in 2019 terug op te nemen.
Kunst(h)art vzw sloot het jaar 2018 af met 197
leden.
De datum voor de tweede Algemene Vergadering wordt vastgelegd op vrijdag 27
september 2019. Een uitnodiging ter zake
gebeurt ten gepaste tijde.

Na nog enkele vragen en opmerkingen van de
effectieve leden volgde om 19 uur de receptie.
Tijdens die receptie herlas de voorzitter zijn
speech. Tenslotte werden alle vrijwilligers nogmaals in de bloemetjes gezet door Edith De
Coensel.
Deze avond kon iedereen smullen van de lekkere
mini-sandwiches, met liefde bereid door onze
vrijwilligers. Waarvoor trouwens nogmaals
hartelijk dank!
Een tombola sloot deze Algemene Vergaderingsavond in schoonheid af.

De communicatie blijft immers een continu
werkpunt.

!
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OPENING BIBBAR
met ETENTJE

Op zaterdag 23 februari 2019 was het dan
eindelijk zover: de BibBar van Kunst(h)art werd
voor de eerste maal in gebruik genomen met
een etentje.
Deze formule, een etentje gekoppeld aan gezellig
samen-zijn met een drankje, kadert trouwens
volledig in het doel en de visie van Kunst(h)art
betreffende de BibBar.
Deze avond verraste Sven De Bie de talrijke
aanwezigen op een zalige groentensoep, een

everzwijnstoofpotje en een dessertje. Dank je
wel mijnheer De Bie.
De BibBar was volledig ingenomen door een
bende enthousiaste, blije Kunst(h)arters met
of zonder familie. En jawel... tot laat in de avond
werd er gezellig nagepraat en gekeuveld.
We zagen dat het goed was... dus op naar verdere
evenementen.
!
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OPENDEURWEEKEND

Een opendeurWEEKEND met een parcours als een kabbelende,
verfrissende bergrivier
Wie op zaterdag 11 en zondag 12 mei naar de
Wolterslaan 16 ging, mocht rekenen op enkele
super aangename uren.
Je werd er steevast hartelijk verwelkomd door
Martine die je, goed gedocumenteerd en met
heel veel enthousiasme, rondleidde en inleidde
in Kunst(h)art.

onmiddellijk terecht in de Bibbar voor een
gezellige babbel met een drankje of een lekker
krokante croque-monsieur. De hele dag stonden
Sven en Jacqueline daar voor iedereen klaar.
Het was een ontmoetingsplaats voor leden,
kunstminnende vrienden en nieuwsgierige
bezoekers.

Het parcours was dan ook bijzonder goed
uitgestippeld. Je kon bij het binnenkomen al

Die nieuwsgierigheid voerde de bezoeker
naar de eerste ateliers waar enkele schilders
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geconcentreerd aan het werk waren en dat
zorgde toch voor een unieke meerwaarde! Je
kon er zowel olieverf als acryl zien uitstrijken
maar ook aquarellen kwamen aan bod.

Dan ging het naar de grote zaal die een inkijk
bood in één van de meest opvallende cursussen
van Kunst(h)art, namelijk "Schilderen zoals
de oude meesters". De ‘oude meester’ heeft
de werken van zijn leerlingen voorgesteld op
schildersezels die in een brede waaier opgesteld
stonden. Het was een streling voor het oog
maar ook opmerkelijk hoe bij elk werk de eigen
persoonlijke touch en in interpretatie eruit
springt! (Over deze techniek lees je meer in een
afzonderlijk artikel.)
Daarna ging het verder met zeer diverse werkjes
uit verscheidene lessen met een opmerkelijk
groepswerk. Het werk kwam in de tekenles tot
stand op basis van een foto die verknipt werd
in wel 20 strookjes. Het onderwerp van de
foto viel niet meer te achterhalen. De cursisten
kregen elk zo’n strookje met de opdracht dit
exact te kopiëren maar op een veel grotere
schaal. Deze grote stroken werden daarna terug
samengevoegd en toen pas konden we zien dat
we één van de ‘founding fathers’ van Kunst(h)
art getekend hadden. Dat de omlijsting nogal
eigenzinnige bokkesprongen maakt onderstreept
de persoonlijkheid van de geportretteerde.
Verder ging het naar de etsers waar je meer
specifieke uitleg kon krijgen van o.a. Gisela,
Noëlle, Jean-Claude,… Ook hier kon je constant
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de techniek bewonderen en het hele proces van
het etsen live meemaken.
Ook bij de keramiekers was er een permanente
bedrijvigheid met als hoogtepunt de RAKUtechniek die alle aandacht opeiste. (Deze
Japanse techniek is zo opvallend dat we deze ook

afzonderlijk belichten in deze nieuwsbrief.)
Het viel Martine op dat de bezoekers zeer gericht
naar onze opendeur komen. Ze weten exact over
welke activiteit ze informatie willen en ze vragen
naar het lidgeld, de mogelijke cursussen met
plaats en data waarop deze doorgaan. Dit leidde
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tot 12 inschrijvingen, waarvan 6 nieuwe leden
en 6 mensen die een cursus kozen en dan nog
enkele deelnemers bij 'De Nacht van het Model’.
Wij danken Martine hierbij hartelijk niet alleen
voor haar enthousiaste inzet op de dag zelf
maar ook voor de minitieuze voorbereiding
op deze taak zodat er geen enkele vraag
onbeantwoord bleef. Uiteraard heeft Martine
de bezoekers voor meer specifieke vragen,
eigen aan een cursus, in contact gebracht met
Léonel, Anouk, Vera, Barbara, …

Kunst(h)art werd ook vereerd met het bezoek
van de vroegere schepen van Cultuur (nu
schepen van Feestelijkheden) Annelies Storms.
Ondanks haar nieuwe functie blijft zij interesse
voor onze organisatie tonen. Ook de toespraak
van schepen Rudy Coddens getuigde van grote
betrokkenheid. Hij legde de nadruk op het
sociale aspect van Kunst(h)art. Hij had ook heel
nauwgezet toegekeken want hij had opgemerkt
dat er in één van de ‘oude meester’-schilderijen
plots een hond opdook. Later bleek dat ook een

andere ‘deugniet’ met het idee speelde om een
virtueel venster open te zetten en een bij in het
schilderij binnen te laten.
De formule met de rondleidingen moeten
we zeker behouden en we hopen dat er ook
volgend jaar heel veel bedrijvigheid zal zijn in
de ateliers zodat we weer naar een geslaagde
‘opendeur’ kunnen uitkijken.
!
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RAKU

Keramiek met een Japans tintje
Raku stoken is één van de meest fascinerende
processen in de keramiek. Met een simpele,
zelf gebouwde oven kun je de meest bijzondere
werkstukken maken. Kenmerkend aan raku is dat
delen zwart branden en dat er craquelé ontstaat
in de glazuur.
Raku is oorspronkelijk een Chinees/Koreaanse
stooktechniek die gebruikt werd voor het
vervaardigen van theekommen. Deze techniek
werd door de Japanners verfijnd. Het woord
Raku betekent: ‘vreugde, geluk’!

DE KLEI
Bij raku kiezen we voor klei die chamotte bevat.
Dat is klei waarin deeltjes reeds gebakken en
terug verpulverde klei verwerkt zijn. De klei moet
niet alleen op voldoende hoge temperatuur
kunnen gebakken worden, maar moet vooral
(door de chamotte) bestand zijn tegen grote
temperatuurschommelingen bij het roken en
het afschrikken. We gebruiken een lichtgrijze,
witte of rode klei waarop de rook in de laatste
fase impact kan hebben.
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DE BISCUIT-BAK
Het gebruiksvoorwerp of het kunstwerk
ondergaat eerst een eerste bak bij 950 graden,
de zogenaamde biscuit-bak. Dit is absoluut
nodig want anders is de klei te poreus en te
fragiel. In de gasoven wordt hier enkel gestookt
bij goed weer. We laten de temperatuur stijgen
tot 950 graden want dat is het smeltpunt van het
glazuur. Dan zetten we de oven af. Vervolgens
worden de roodgloeiende werkstukken, net als
bij de smid, met een tang en handschoenen van
onder de ijzeren schouw weggehaald.
GLAZUUR EN CRAQUELÉ
Van hieruit gaan de keramiekstukken rechtstreeks in een rokende ton met schavelingen en
stro. Tijdens de verbranding wordt er zuurstof
verbruikt en bij het afsluiten van de ton waarin
het zaagsel ligt, krijg je een opeenhoping van
rook. Door de snelle koeling van de oven naar
de ton ontstaan er allerlei haarscheurtjes in het
glazuur. Niet ingesmeerde delen worden volledig
zwart geblakerd. Tijdens de verbranding gaat
de rook in de haarscheurtjes zitten en krijg
je de beroemde craquelé in het glazuur. Na
een kwartier worden de werkstukken met een
speciale tang uit de rook gehaald en afgekoeld
in een waterton. Daarna worden ze met water,
spons, zeep en zand opgeschuurd zodat de

decoratieve en esthetische elementen tot hun
volle recht komen.
De raku was zowat de blikvanger van onze
opendeur en ook de interesse hiervoor leidde
tot nieuwe inschrijvingen… en een wachtlijst.
Deze theeliefhebbers zullen nog even uit gewone
kopjes moeten drinken.
Wij danken de equipe die gedurende de opendeur paraat stond met de raku-demonstraties.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we
naar een werk in onze bibliotheek: 500 RAKU Bold
explanations of dynamic Ceramics Techniques.
!
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SCHILDEREN NAAR
DE Techniek uitgelegd...

DE OUDE MEESTERS

Vera neemt deel aan de cursus ‘Schilderen
zoals de oude meesters’. We vroegen haar hoe
dat in zijn werk gaat. Wat zijn de verschillende
stappen? Toen Vera de stappen illustreerde met
foto’s van haar werk, beschikten we direct over
uitgelezen fotomateriaal om alles visueel toe te
lichten. Geniet ervan!

2.

Vervolgens werd dit gefixeerd met
‘retouching varnish’ zodat het grafiet zich
niet in de volgende lagen zou vermengen.

3.

Dan was het tijd voor de zeer dunne
onderschildering, volledig met
gebrande sienna en white spirit.
Hier werden de donkere partijen al
geaccentueerd. Er werden ‘tonen’ gelegd.

We konden kiezen uit 2 werken als model:
ofwel 'Regazza a la fruta', van Carravaggio ofwel
een schilderij van 'Sint Cecilia', patrones van de
muziek, van kunstenaar Orazio Lomi Gentileschi.
1.

Eerst maakten we een zeer
gedetailleerde grafiettekening (potlood).
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Als je de foto’s bekijkt, zal je merken dat deze
manier van schilderen echt arbeidsintensief is!
Bewonder vooral de foto’s.
Wie weet mogen wij jou in een van de volgende
cursussen verwelkomen?
Wij danken Vera voor de mooie foto’s en de
leerrijke commentaar!

4.

Onmiddellijk hierna begonnen we met
kleur. We startten met het gezicht…

!
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AUTISME
Ze zei niet veel, eerder niets.
“Goede middag en goede
avond”, dat was alles.
Laat ik ze ‘X’ heten. X was altijd
zeer netjes, in feite té netjes.
Ze schilderde. Klein.
Niet te grote, mooie en
verzorgde schilderijen.
Haar penselen lagen steeds netjes naast haar,
mooi uitgelijnd. Niet schuin, maar netjes
verticaal geschikt naast elkaar. Uitgemeten. Elk
penseel op zo’n 2 centimeter van het andere.
Toen X ’s avonds gedaan had met schilderen
klasseerde ze alles mooi in haar valiesje. Heel
netjes. Ze kuiste haar tafel af, ook als die niet
vuil was. Ze lijnde haar stoel uit tegen de tafel.
Ze zei: “Goede avond”, en weg was X. Zo kende
ik X al meer dan een jaar.
Destijds organiseerde Kunst(h)art vzw ook creanamiddagen op vrijdagmiddag voor kinderen
uit de buurt vanaf zes jaar. Deze creatieve
opvang duurde twee uren, meer dan genoeg
voor de kinderen die er net een schooldag
hadden opzitten. Ze waren soms uitgelaten, die

kinderen. Begrijpelijk.
Twee vrijwillige dames van Kunst(h)art vzw
begeleidden de kinderen bij tekenen, schilderen
en boetseren, naargelang de inspiratie. Deze
dames deden dat schitterend!
Op een vrijdag, één uur voor aanvang van het
kinderatelier, krijg ik telefoon. Eén van de dames
kan niet komen die middag. Een halfuurtje later
volgt een tweede telefoontje met de melding
dat de tweede dame ook niet kan begeleiden
die namiddag. Ondertussen komen de kinderen
binnen. En zie je ze niet meteen, je hoort hen
wel. Ravottend in de gang wordt het chaotischer
en chaotischer. De gangen en lokalen zijn ideaal
terrein om verstoppertje te spelen.

14/ 40

Kunst(h)art vzw

Wolterslaan 16

9000 Gent

09 228 70 21

Terug naar overzicht

kunsthart@telenet.be

Kunst(h)art vzw © Alle rechten voorbehouden

www.kunst-h-art.be

Juni 2019
Jaargang 11 - Nr. 2

TERUGBLIK
Ten einde raad, de telefoon net inhakend, ga ik
terug naar het teken- en schildersatelier waar
ik oorspronkelijk bezig was. Ik kan alleen maar
denken: “Ik moet die groep kinderen begeleiden
en heb daar hulp bij nodig. Alleen gaat mij dit
niet lukken.”

vergeleek met een klein kind dat opgeladen was
met een Duracell-baterijtje en dat constant rond
de tafel liep tot de batterij leeg was en dat dan
rustig in slaap viel. Ik had geen idee… X praatte
rustig verder. Ze begreep mijn onwetendheid en
zag dat ik er geen jota van begreep.

Ik zie X in het atelier zitten en ik flap eruit:
“X, kan jij mij helpen?”. Zij zegt: “Ja, zeg eens
Léonel, waarmee?”. Ik leg X de situatie uit en zei
zegt: “Ik ga het proberen, ik zal zien wat ik kan.”
X staat op, laat alles liggen en vertrekt na mijn
uitleg naar de kinderen. Ik volg. Ik realiseer me
niet wat ik zonet heb gevraagd en ben tevreden
dat ik hulp krijg.

“Ik zal het uitleggen, Léonel”, zei X. “Ikzelf
kan het licht van TL-lampen niet verdragen, ik
verdraag geen lawaai van luide muziek of veel
volk en ik neem steeds dezelfde route. Ik ben
hiervoor opgenomen in een instelling zodat ik
kan geholpen worden.”

Twee uren daarna komen X en ik terug in het
teken- en schildersatelier. We zijn er nog alleen.
Ik begin mijn penselen met olieverf uit te kuisen
en X zet zich terug op haar plaats en begint haar
materiaal netjes te klasseren in haar valiesje.
“Léonel, heb je een minuutje? Ik wil graag
eventjes met je praten.” Ik neem mij een stoel
en zet mij bij haar. Ze ziet er tevreden uit.
“Weet je…”, zegt ze, “ik heb autisme”.
Ik wist niet wat ik hoorde, ik kende het ook
niet echt en stelde me voor dat autisme een
kinderziekte of zoiets was. Het was iets dat ik

Ik schrok van hetgeen X mij vertelde.
X stelde me meteen gerust.
“Weet je”, zei ze, “ik ben blij dat jij mijn hulp
hebt gevraagd. Ik heb tussen het lawaai van de
kinderen gezeten, in een zaal met TL-lampen. Ik
ben blij dat ik dit heb gedaan.”
Na die namiddag heb ik X niet meer gezien.
Ik vernam achteraf wel dat X uit de instelling
was ontslagen en dat ze haar studies heeft
hervat. Daar ben ik fier op! Fier op X!
Heb ik in een stupiditeit X geholpen?
Ik vergeet X nooit meer!

!
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Interview met

Noëlle Vanneste
Een eeuw
kunstenaarsleven
Kunst(h)art: de beste
levenskwaliteitverzekering

Het is maandag 18 februari, 10 uur en toch
schijnt een stralend lentezonnetje op de
vijvers van het Citadelpark. Het is de plaats
waar Anouk, William en ik met Noëlle
afgesproken hebben.
Noëlle opent de deur. In de traphal bevindt zich
een liftkoker met zo’n ijzeren hek als afsluiting. We
wanen ons in een film uit de jaren 20 en dan blijkt
wat later dat dit Art Nouveau-huis inderdaad ook al
de setting was van een thriller.
Het interieur daarentegen ademt een tijdloze rust
uit: het appartement is ruim met veel kunstwerken,
een knusse zithoek, verschillende tafels waarvan
eentje met een ruiker bloemen en vooral met
zicht op het park. Al vlug ligt de tafel vol met
kunstboeken, fotoboeken, stambomen,... We zijn
nog maar pas toegekomen en we zijn al volledig op

dreef. Onze gastvrouw verwelkomt ons hartelijk
en stelt meteen een glaasje champagne voor maar
we vinden het te vroeg en we houden het voorlopig
bij koffie.
Noëlle steekt meteen zelf van wal met een leuk
cadeautje. Ze overhandigt mij een verhalenbundel
van René Karteiser. Het is in het Russisch geschreven (voorlopig is mijn Russisch nog
ontoereikend om het te lezen). Gelukkig hadden
ook wij een kleine attentie meegebracht.
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vriend en familielid Florimont Vanacker, een
neoromantisch, impressionistisch kunstschilder,
graveur en postzegelontwerper en toenmalig
directeur van de Brugse academie. Grootvader
Vanneste studeerde in Antwerpen en werd er
professor aan de Academie. Hij was illustrator,
etser, schilder, professor en publicist.
We krijgen heel wat foto’s te zien van prachtige
affiches die door hem ontworpen zijn.
Hij heeft ook de Leeuw van Vlaanderen van
Conscience geïllustreerd.
Mijn vader, Alfred Vanneste junior - Freddy
genoemd - had een heel andere carrière: hij
studeerde voor ingenieur maar hij speelde ook
viool.
Wanneer ben je geïnteresseerd geraakt in kunst?
Voor ik de vraag kan stellen commentarieert
Noëlle de schilderijen in de living. We wanen ons
in een museum maar dit is nog maar het begin.
Deze schilderijen zijn overwegend van de hand van
mijn grootvader en Bruggeling Alfred Vanneste
(1878-1973): impressionistische stads-gezichten
uit Brugge maar ook van Venetië (zijn geliefd
vakantieoord), portretten, etc …

Mijn moeder, Jeanne, speelde piano en is een telg
uit de Luxemburgse familie Metz, de oprichters
van Arbed - in Gent welgekend als ‘de puntfabriek’-,
het filiaal in Gentbrugge. Mijn overgrootvader
Auguste was de oprichter van de Smelterij Im
Eich die verder gezet werd door mijn grootvader
Paul die wellicht op zijn zoektocht naar nieuwe
klanten voor het metallurgiebedrijf het pad van
mijn vader gekruist heeft...

Hij is beginnen schilderen onder invloed van zijn
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Waar en wanneer heb je een kunstopleiding
gevolgd?
Onze familie is regelmatig verhuisd. Het is in Brussel
dat ik in van 1946 tot 1949 naar de Academie in de
Rue du Midi ging. Ik heb hier een aantal fotoboeken
met schetsen, tekeningen, portretten, schilderijen
en dit is een schetsboek dat ik in Canada gemaakt
heb met landschappen, een zicht op Montreal, een
blokhut etc…
Is het daardoor dat je in enkele seconden mijn
schilderij ‘Au Lac du coeur’ kon situeren?
Wel, ik ben altijd een observator geweest, ik zie veel
details die anderen niet opmerken.
Je bent toen vrij abrupt gestopt met de academie
en zelfs met tekenen, etsen en schilderen. Hoe
komt dat?

Het was toen een heel andere tijd en eenmaal ik
gehuwd was, vond mijn entourage het niet gepast
dat ik nog verder naar de Academie ging. Ik heb
nog wel geprobeerd om creatief bezig te zijn maar
dat lukte niet meer. Als vrouw moest je met
het huishouden en met de kinderen bezig zijn.
Ik heb deze taak goed volbracht: voor mijn vier
kinderen, twee jongens en twee meisjes, was ik
zeker een goede moeder. Een van mijn dochters,
Françoise, is ook kunstenares. Ik laat je straks
enkele werken van haar zien.
In een vorig gesprek zei je dat je op een
bepaald moment beslist hebt dat niemand
je nog zou ‘commanderen’ en dat je
voortaan alleen zou doen waar je zin in had.
Mijn leven is tot een bepaald ogenblik bijna
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volledig door anderen bepaald geweest: eerst
door mijn familie en daarna door mijn man. Ik
had nauwelijks iets te zeggen.
Maar daar is verandering in gekomen toen mijn
man en ik op een bepaald ogenblik op vakantie
uitgenodigd werden bij vrienden in de Lot in
Frankrijk. Hij ging er op een bepaald ogenblik een
dag alleen op uit naar Cahors en ik maakte van
de gelegenheid gebruik om in de natuur te gaan
tekenen. Terwijl ik bezig was, merkte ik plots dat
er wat verderop nog iemand aan het schetsen
was. Dat bleek Elisabeth Brewer te zijn, een
knappe jonge vrouw uit Londen.
Nu vind ik dat Engelse vrouwen niet de mooiste in
de wereld zijn maar de adembenemende Elisabeth

was de uitzondering op die regel. Ze vertelde me
dat ze te gast was bij een kunstenaarsgezelschap
in Cubertou. Het draaide allemaal rond een Engels
koppel: Peter en Olive (een danseres in Covent
Garden) Norton. Zij hadden daar een boerderijtje
gekocht en er een artistiek centrum van gemaakt.
Er werden daar ook regelmatig tentoonstellingen
georganiseerd. Ik ben toen meegegaan naar
Cubertou en ik was erdoor betoverd.
Niets kon mij tegenhouden, zelfs mijn man niet
met zijn volledig verschillend temperament en zijn
afkeer voor de kunstwereld. In de daaropvolgende
jaren vertrok ik er alleen heen. Er was nauwelijks
comfort en zelfs geen lopend water, sommigen
sliepen gewoon in een tent maar het leven was er
volledig in het teken van de kunst.
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’s Morgens namen we, naar Engelse gewoonte,
een stevig ontbijt met de ‘baguette’ maar ook
kazen en fruit. Dat was een ochtendlijk ‘déjeuner
sur l’herbe’ maar we moesten het daarmee stellen
tot ’s avonds. Ik heb toen telkens stiekem een
kleine voorraad voor ’s middags meegenomen. Ik
was er echt gelukkig: we aten goed, we leefden in
open lucht, niets dan interessante conversaties
met een eenvoudig tafelwijntje erbij. Na het
ontbijt waren we allemaal met ons werk bezig.
In de namiddag was het tea-time. En de souper
was in de ‘grand salon’. Daarna werkte je in een
absolute kalmte door zolang het (schemer)licht
het toeliet. Je kon je bedienen van koffie, drankjes,
likeur en je schreef gewoon in alle vertrouwen op
wat je verbruikte.

Dit was het soort leven dat ik wilde en toen
heb ik besloten te scheiden.
Dat was toen toch uitzonderlijk, een feministe
avant la lettre?
Hierover moet je niets opschrijven. Ik heb gewoon
mijn keuzes gemaakt.
Waar heb je lesgegeven?
Ik heb tekenlessen gegeven aan de Cercle
Artistique op de Recolettenlei. Ik maakte er ook
portretten van de conférenciers die er kwamen.
Verder gaf ik ook les aan de ‘Young Women’s
Association’ bij het station in Gent.
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Je kon je eindelijk op de kunst toeleggen, wat
was je droom?
Ik wou portrettist worden en ik heb hier ook
aardig wat portretten staan. Veel mensen lieten
een portret maken maar als het af was bleken
ze om allerlei redenen niet tevreden. Ik heb hier
bijvoorbeeld een portret van een vrouw die vond
dat ze veel te sip keek op het portret maar ze had
dan ook zo geposeerd. En hier heb je het portret
van procureur Willy De Groote dat hij geweigerd
heeft omdat zijn decoraties niet genoeg in de
verf gezet werden maar het schilderij was nog
niet eens af! Ooit zei mijn vader mij dat ik de
modellen moest flatteren met hun schilderij maar
ik wou hen schilderen zoals ze waren. Er waren
ook mensen die vonden dat je hun portret als

cadeau moest geven. Er was weinig respect voor
je werk! Vroeger lieten de mensen een portret
schilderen maar met de fotografie kwam er een
concurrentie waar je niet tegen op kon. Als je ziet
hoeveel portretten er hier zijn blijven staan, dan
zal je begrijpen waarom ik ermee opgehouden
ben. Ik heb toen besloten mij op het ‘inkaderen’
toe te leggen en ook op het graveren. Het etsen
is nu nog mijn hobby maar misschien is het tijd
om weer eens iets anders te doen. Ik wou ook
Theo Van den Broecke nog vermelden. Hij was
een drukker die voor mijn vader werkte en ik
werd daar op pension gestuurd. Hij is zowat mijn
mentor geworden van wie ik heb leren etsen.
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Heb je vroeger tentoongesteld?
Oh! Er zijn zoveel tentoonstellingen geweest:
- Bij de Italiaan Becciani in Charleroi maar
daar is één en ander verkeerd gegaan. Door een
staking bij de post waren de uitnodigingen niet
tijdig toegekomen. Toch heb ik toen 5 werken
verkocht. Na het uitrekenen van alle kosten bleef
er juist geteld 300 frank over!
- Er was de tentoonstelling in Saint-Christophe
in Deurle.

de tekeningen, pasteltekeningen, stillevens,
landschappen en vooral veel portretten. Hier
staan heel wat werken achter elkaar geplaatst. Er
is hier ook een portret van een hele goede vriend,
René. Dit is een foto van hem. Samen zijn we
nog op reis naar Canada geweest, het was een
heel hechte vriendschap. En hier heeft een goede
vriendin een schilderij van mij in mijn jonge jaren
gemaakt. (Wij vinden het prachtig.)

- Ik heb ook in Djerba in Tunesië geëxposeerd!
- Er was de tentoonstelling in het cultureel
centrum Condorf in Luxemburg.
- Ook in Ertvelde waar nieuwe artiesten een
kans kregen.
- Sommige schilderijen die ik in restaurants
ophing werden beschadigd door de rook van de
kaarsen…
Kunnen we enkele werken zien die je gemaakt
hebt?
Hierop volgt een rondleiding. Eerst door een
soort museum en daarna door kamers en gangen
die dienen als opslagplaats van de kunstwerken.
(zie bijgaande foto’s).
Kom maar mee, dan zal ik je een rondleiding
geven. Je ziet de kaders en kadertjes aan de muur,
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Er hangt daar ook een hele verzameling sleutels
aan de muur. Daar moet vast een symboliek in
zitten en misschien zit de sleutel tot het geluk
erbij?
Van alle huizen waar ik ooit gewoond heb, hangt
er hier een sleutel en neen, de sleutel van het geluk
hangt er niet bij. De sleutel van het geluk ligt in
de interactie, in de communicatie en vooral in
het tevreden zijn met wat je zelf hebt. Je hoeft je
niet met anderen te vergelijken. Hier in de buurt
heb ik er alles aan gedaan om de contacten met
de in- en omwonenden te behouden maar dat
gaat tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk; de
mensen zijn wel vriendelijk maar leven op hun
eigen eiland. Gelukkig is er Kunst(h)art waar ik
nu al zo lang kom en waar ik heel veel mensen
heb leren kennen: het is voor mij als een soort
familie!
Wij danken Noëlle van harte
voor de warme ontvangst en
de uitgebreide commentaar.
We zijn ervan overtuigd
dat onze lezers ervan zullen
genieten!

!
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In deze rubriek zet Kunst(h)art de werken van een lid in de kijker...

KUNSTKOFFER

Sarah Busschots
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ATELIER IN DE KIJKER

Een tekencursus bij Anouk
kan verstrekkende
gevolgen hebben!
In 2017 viel het enthousiasme in de
tekenlessen van Anouk nauwelijks te
temperen. Op het einde van de lessenreeks
dreigde er een zwart gat. Dat moest
absoluut vermeden worden.
Daarom richtten ze een eigen tekengroepje
op. Martine, Beatrice, Annie, Claudine,
Eliese, Tania en Peter besloten om elke
vrijdagvoormiddag samen te komen om te
tekenen en te aquarelleren. Soms tekenden
ze wel eens bij iemand thuis maar Kunst(h)
art bleef hun vaste stek. Werken in groep
zorgt nog steeds voor wederzijdse hulp en
creatieve stimulans.

dit goede doel kaarten te tekenen die over
gans Europa verkocht werden. Zo zie je dat
Kunst(h)art tot héél ver buiten zijn muren
breekt!

Nog een leuke anekdote!
De dochter van Eliese zet zich in voor ‘Cycling
for trees’! Ze vroeg het groepje om voor
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ATELIER IN DE KIJKER

!

26/ 40

Kunst(h)art vzw

Wolterslaan 16

9000 Gent

09 228 70 21

Daniël

Terug naar overzicht

kunsthart@telenet.be

Kunst(h)art vzw © Alle rechten voorbehouden

www.kunst-h-art.be

Juni 2019
Jaargang 11 - Nr. 2

NIEUWSFLITS

Bij Kunst(h)art is

Michel Follet
‘Aan het juiste adres’
Tijdens de vorige editie van de Gentse
Feesten kreeg de stand van Kunst(h)
art op de Groentemarkt toch wel heel
speciale belangstelling.
Michel Follet raakte er aan de praat
met Léonel en feliciteerde Kunst(h)art
met de tentoongestelde werken. Het
gesprek eindigde met een heel concrete
afspraak voor een Eclips TV-reportage
in het programma ‘Aan het juiste adres’.
De afspraak had plaats in een imposant, volledig
gerenoveerd herenhuis in Zulte. Niet alleen
locatie, datum en uur werden afgesproken maar
het ging al onmiddellijk over de ‘dresscode’.
Gezien de opnames allemaal samen gebeurden
maar over verschillende dagen gespreid werden,
moest iedereen een vijftal verschillende hemden
meebrengen voor een vestimentaire wissel.
Zelfs het soort hemd, de kleur en de mogelijke

of onmogelijke patronen werden besproken.
In de wachtzaal werd iedereen verwelkomd met
koffie en koekjes en er heerste al onmiddellijk
een luidruchtige ambiance. Ondanks de losse en
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en op exact dezelfde plaats gezet.
Het was voor Léonel een heel aangename
ervaring om op deze manier Kunst(h)art in de
kijker te kunnen zetten.
Voor een originele dankbetuiging hoefde Léonel
niet ver zoeken. Wie zou er beter dan Léonel een
fantastisch portret van Michel Follet kunnen
schilderen?
Een portret van de hand van de ambassadeur
van Kunst(h)art zal voor Michel Follet dan ook
een zeer aangename verrassing zijn!

aangename sfeer was er een zeer professionele
regie en iedereen werd constant gebrieft en zeer
goed geïnformeerd. Daarna werd Léonel voor
de eerste keer in zijn leven geschminkt. In de
studio stonden een zes-tal camera’s opgesteld.
De opnames liepen van tien uur ’s morgens
tot zeven uur ’s avonds. Werd een take even
onderbroken voor andere zaken, dan werd er
nauwgezet op toegezien dat het vervolg volledig
klopte. Zo werd bijvoorbeeld een glas water bij
de tweede take precies tot hetzelfde peil gevuld
!Daniël
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De vergaderingen met ToolBox

Curieus naar de
resultaten?!

Hebben jullie zich ook afgevraagd wat die
groep Kunst(h)arters daar met die mensen
van ToolBox allemaal bespreken?
Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 22
oktober 2019 om 19.30 uur.
Wat?

Bijeenkomst met Jettie Van Caenegem en Marleen
Bultinck van vzw ToolBox en enkele sprekers van
Kunst(h)art vzw zelf. Doordat we ondertussen
een 200-tal leden hebben, was er nood aan een
betere organisatie. Toolbox is een vzw die ons daarbij
geholpen heeft. We bespreken de resultaten.
Voor wie? Voor ALLE leden en zeker voor wie zich betrokken
voelt bij de activiteiten van Kunst(h)art vzw. We
maken ook graag kennis met de nieuwe leden.
Wanneer? Stipt om 19.30u. We beginnen met een verwelkoming
en een drankje.
Waar?
In de polyvalente zaal binnen het gebouw waar
Kunst(h)art vzw is gevestigd.
Het wordt een gezellige bijeenkomst! Om alles terdege voor te bereiden
vragen wij om in te schrijven vòòr woensdag 16 oktober. Dat kan door
eenvoudig een mail te sturen naar kunsthart@telenet.be Heel graag tot dan!

De coachen van ToolBox voor Kunst(h)art:

Marleen Bultinck

Jettie Van Caenegem

!
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De UiTPAS
een woordje uitleg

Bij het binnenkomen van Kunst(h)art kan je niet
naast de blauwe spaarzuil van UiTPAS kijken.
Velen maken er al gebruik van maar voor anderen
vraagt dit toch nog een woordje uitleg.
De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen,
Gentenaar of niet-Gentenaar. Zwemmen,
sporten, jeugdkampen, bibliotheken, toneel,
film, muziek,… Je geniet gewoon van jouw
favoriete uitstap en spaart tegelijk punten (je
scant je spaarkaart telkens aan de spaarzuil).
(slechts 1x/week binnen Kunst(h)art vzw)

Wat krijg je voor die punten?
Een korting, ofwel een gratis ticket of een
cadeau. De UiTPAS biedt sommigen bovendien
een kansentarief.

ziet er helemaal hetzelfde uit als een gewone
UiTPAS. Het enige verschil is dat je automatisch
80% minder betaalt voor elke UiTPAS-activiteit.

Kansentarief: voor wie?

Voor jou is de UiTPAS dus een spaarkaart én een
kortingskaart! De UiTPAS met kansentarief kost
ook minder.(€1 ipv €5)

Je bent gedomicilieerd in Gent, Merelbeke of
Destelbergen en hebt recht op verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit of bent in
schuldbemiddeling of budgetbeleiding? Dan heb
je recht op een UiTPAS met kansentarief. Die pas

Vind meer uitleg over de UiTPAS op www.
uitingent.be.
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Katherine vertelt over de kortingen waarvan zij
al genoten heeft met haar UiTPAS…
Waar spaarde ik al mijn punten?
Dat was in Kunst(h)art, het zwembad Rozebroeken (in de grote hal, telkens je de ‘zwempoort’
passeert), de bib (zowel de Krook als de bib SintAmandsberg), musea, o.a. Museum Guislain,
administratieve aangelegenheden,…
Wat kreeg ik ervoor of wat deed ik er allemaal
al mee?
Gratis filmtickets Sphinx (om met metekindjes
naar de film te gaan), gratis museumbezoek
(buiten de drukke zondagochtend), gratis
toegang tot specifieke tentoonstellingen (zoals
tentoonstelling 'In my head' van Carll Cneut in
de Sint-Pietersabdij), gratis milieuvriendelijke
draagtas 'Tote bag', wanneer ik naar de bib ga en
weer eens teveel boeken mee heb (denk dat ik
er al een stuk of 6 heb), gratis concert Anthony
and the Johnsons tijdens Gent Jazz Festival,
gratis (of aan verminderde prijs) activiteiten bij
Vorming Plus (www.vormingplusgent-eeklo.be/
cursustabel), gratis paaseieren (maar die waren
beperkt in hoeveelheid en ik ging de eerste
dag ’s morgens aanschuiven in een gigantische
rij mensen en al snel werd duidelijk dat ze op
waren… Misschien in het vervolg met de tent
kamperen aan de ingang?), vermindering op

kaarten Opera Ballet Vlaanderen, vermindering
op toegang tentoonstellingen in Guislain, enz…
Opgelet: vaak enkel vermindering voor musea,
geen gratis toegang.
Ik wil toch nog even de museumpas vermelden:
(www.museumpassmusees.be/nl)
150 musea, 264 tentoonstellingen zijn met die
pas te bezichtigen!… Dat kost wel €50 per jaar
(€10 voor mensen met kansentarief). Wil jij
10x naar dezelfde tentoonstelling of hetzelfde
concert? Dat kan dus!
Voila… "Doen", die UiTPAS en veel plezier
ermee!

! Daniël & Katherine / Foto pag. 31: www. Pixabay.com
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Kunst(h)arters exposeren
KUNST(H)ART OVERAL CREATIEF

Heel wat leden van Kunst(h)art zijn ook buiten
onze organisatie actief. Ze nemen dan deel aan
evenementen, projecten en tentoonstellingen. Het
is dan ook met plezier dat we hen hier vermelden.
Misschien zijn er ook nog anderen die exposeerden
maar waarvan wij niet op de hoogte waren.
Wil je een vermelding in de nieuwsbrief? Mail dan naar
de nieuwsbrief-redactie via danielboone_1@hotmail.
com met als onderwerp 'Kunst(h)art overal creatief'.
Enkel en alleen dan kunnen wij jouw input opnemen
in de nieuwsbrief.
• Martine Bogaert
Kunst Kijken,
in het Begijnhof
Enkele weken terug (18, 19, 25
en 26 mei) stelden bewoners
van het Begijnhof in de Lange
Violettestraat hun huizen open
voor kunstenaars.

Martine stelde er enkele werken
tentoon met de expliciete
vermelding van de cursus
modeltekenen bij Léonel en
Ellen in Kunst(h)art, waarvoor
dank!
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• Wim Laureys
Foto- en digisalon,
in Wondelgem
Wim exposeerde van 17 tot
19 mei op het 50ste Foto- en
Digisalon FOTALIA.

Hij kaapte er ook enkele prijzen
weg.
"Husky" - prijswinnende foto

• Geertrui Daem
30 jaar Geuzenhuis,
in Gent
Geertrui nam deel aan de
groepstentoonstelling 30 jaar
Geuzenhuis. De vernissage
was op zondag 12 mei en werd

opgeluisterd met een uniek
concert met gelegenheidsband
Melodious One, Hedonious Six.

• Kokou Senavon
Tentoonstelling,
in Tours (Midden-Frankrijk)
Kokou
verdween
enkele
maanden uit Kunst(h)art voor
een speciale opleiding in Tours
waar hij ook een tentoonstelling

organiseerde. We verwelkomen
hem ondertussen terug in ons
midden.
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• Vera Putman
De Kracht van Water,
Destelbergen
Vera neemt op 8, 9, 15 en 16 juni
(van 14 uur tot 18.uur) deel aan
de Kunstroute Destelbergen

– de kracht van water. Aquarel,
schilderijen en tekeningen.

• Ann Eggermont
De Kracht van Water,
Destelbergen
Ann neemt op 8, 9, 15 en 16
juni (van 14 uur tot 18.uur)
deel aan de Kunstroute

Destelbergen – de kracht van
water. Schilderijen.

!
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GENTSE FEESTEN

MIDZOMERFEEST

Kunst(h)art heeft, sinds een aantal jaren, een vast
plaatsje op de Groentenmarkt tijdens de Gentse
Feesten.

Naar jaarlijkse, geweldige gewoonte gaat op
zaterdag 29 juni 2019 onze midzomer-BBQ door.
Het enthousiasme, de inzet en de goede sfeer
blijven onveranderd: warm, sociaal én zomers.

Dit jaar lopen de Gentse Feesten van 20 juli 2019
tot en met 28 juli 2019.
Elk jaar promoten wij daar onze vereniging. Wij
verkopen er zelfgemaakte keramiek en andere
kunstvoorwerpen, enkel en alleen ten voordele van
Kunst(h)art, voor de algemene werking.

Alleen de formule wordt dit jaar enigszins
gewijzigd: Voor een democratische prijs van 15
euro per persoon, krijg je :
Vegetarisch
alternatief

1 bbq worst,
voorhanden
Gelieve
te melden bij
1 gemarineerde kipfilet,
inschrijving, aub.
1 varkenskotelet,
groentjes, aardappeltjes, pasta’s, brood en boter.

De drank blijft, zoals de vorige jaren, te betalen
volgens eigen verbruik.

Dit jaar zal het tekenatelier, o.l.v. Anouk Van
Overbeke, wenskaarten allerhande vervaardigen.
Verder worden keramieken koffie- en/of theekopjes gemaakt, waarop een typische Gentse tekst
wordt geschreven.
Veel succes alvast met de verkoop van deze twee
topprodukten!

Deelnemers aan dit evenement worden
uitdrukkelijk verzocht zich tijdig – uiterlijk op 21
juni 2019 – in te schrijven.
Het inschrijvingsformulier bevindt zich op
het grote bord aan de hoofdingang van
Kunst(h)art, recht tegenover het secretariaat.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

In de verschillende ateliers zullen lijsten worden
uitgehangen met vraag naar vrijwilligers om tijdens
de Gentse Feesten ons kraampje te bemannen.
!
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GRO E PST E NTOONST E LLING

TERRA NOVA

De volgende groepstentoonstelling van Kunst(h)art
vzw, gaat door van 14 december 2019 tot en met
29 december 2019.
Het thema voor deze tentoonstelling is: TERRA
NOVA
Terra = aarde of wereld.

de rest van de wereld: Zuid-Amerika, Australië,
Californië, enz...

Nova = nieuw.
Dus "Nieuwe Wereld" of "Nieuwe Aarde".
Je kan dit thema bekijken vanuit erg veel
verschillende invalshoeken. Via het secretariaat is
een uitgebreide tekst te verkrijgen. Daaruit geven
we de belangrijkste elementen om je te inspireren.
(Zie Wikipedia)
Nieuwe Wereld
• Amerika werd pas in 1492 door Columbus
ontdekt. Men noemde het vaak de “Nieuwe
Wereld”.
• Een symfonie gecomponeerd door Antonin
Dvořák noemt “Uit de Nieuwe Wereld”.
• Europese wijnen noemt men “oude-wereldwijnen” en de “nieuwe-wereldwijnen” komen uit

• Het wordt ook gebruikt als men het heeft over
een fictieve of gefantaseerde wereld, bijv. bij
boeken: “Heerlijke nieuwe wereld” (1932) van
Aldous Huxley en “Een nieuwe wereld” (1999) van
Gillian Cross.
• In Brugge is een beeld te zien van de Belgische
kunstenaar Leona Sels met als titel “De Nieuwe
Wereld”. Het stelt een gebroken wereld voor.
• Van de mysterieuze Orde van de Tempeliers
wordt beweerd dat zij een nieuwe wereld
nastreefden. Deze orde werd opgericht rond
1118. Zij waren monniken en ridders tegelijk
en in ongeveer 200 jaar groeiden ze uit tot een
machtige orde. De Franse koning, Filips de Schone,
bewerkstelligde hun ondergang.
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De Nieuwe Aarde
• Van een nieuwe aarde wordt gesproken om een
nieuwe, gelijkaardige fysieke aarde aan te duiden.
Maar het kan ook gaan over een hernieuwing van
onze eigen aarde.
• “Gliese 581g” is de naam van een recent ontdekte
exoplaneet (een planeet die om een andere zon
draait) die misschien bewoonbaar is.

• In spiritueel opzicht: de aarde evolueert naar een
hogere energiefrequentie. Ook onze zielen groeien
in bewustzijn en in dat proces van telkens opnieuw
geboren worden en groeien, worden onze fysieke
en niet-fysieke zintuigen steeds gevoeliger en
afgestemd op die Nieuwe Aarde.

• Ook in de Bijbel wordt dat verhaald (Openbaring
21/1-4): "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen,
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht”.

Vind jij nog andere invalshoeken? Dat kan! Laat
jouw inspiratie de vrije loop…
Over de praktische kant en deelnamevoorwaarden
van de tentoonstelling krijg je later nog alle nodige
informatie.

• Wellicht krijgt deze aarde een giga upgrade, een
tweede leven. Het wordt hier dan “de hemel op
aarde”.

Afbeeldingen bij dit artikel: www.Pixabay.com

!
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Deze zomer nog!:

"Opbouwen met klei"
"Aquarelweekend 24 en 25 augustus"
"Nacht van het Model"

Meer info:

http://www.kunst-h-art.be/Cursussenoverzicht_Najaar19LR.pdf
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Het cursussenaanbod voor het najaar 2019:
http://www.kunst-h-art.be/Cursussenoverzicht_Najaar19LR.pdf
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Zoek je iets of heb je wat aan te bieden? (liefst kunstzinnig gerelateerd) Laat het
ons weten! Kunst(h)art vzw plaats het graag en kosteloos in haar nieuwsbrief.
1. Naakt poseren:
Kunst(h)art vzw geeft op regelmatige basis lessen in modeltekenen en is daarvoor voortdurend op zoek naar gemotiveerde
mannelijke en vrouwelijke modellen.
Email: kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21 (van maandag tot
vrijdag, vanaf 13u tot 18u)

Bezoek onze website voor meer info:
w w w. k u n s t - h - a r t . b e
In- en uitschrijvingsprocedure

Ken je iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wenst te ontvangen?
Zich inschrijven voor ontvangst van deze elektronische nieuwsbrief is gratis en kan gebeuren per
e-mail. Mail ons gewoon door dat je interesse hebt in onze nieuwsbrief en vermeld het e-mailadres waarop je deze wenst te ontvangen. Mail naar: kunsthart@telenet.be
Wens je deze tweemaandelijkse nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Stuur dan tijdig een e-mail naar ons met de vermelding dat je in de toekomst
geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Vermeld het e-mailadres waarop de
nieuwsbrief toekwam. Mail naar: kunsthart@telenet.be

Vragen,
opmerkingen,
suggesties,...?

Deel ons deze gerust mee! Bel,
schrijf, mail of spring eens binnen.

( 09 228 70 21
Wolterslaan 16, te 9000 Gent
kunsthart@telenet.be
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