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We nestelen ons in deze december-
maand gezellig in een hoekje (of de 
BibBar) met het nieuwe ‘boekje’ van 
Kunst(h)art.

Beste lezers,

De herinneringen aan onze avonturen op de 
warmste Gentse Feesten ooit zijn al vervaagd door 
de eerste vrieskou maar we blikken ondertussen 
ook terug op zoveel andere activiteiten: Wallhala, 
de Nacht van het Model, de ToolBox-vergadering,…

Verder neuzen we even in de kassa van Kunst(h)
art… en een ietsiepietsie in jullie portefeuille, zeer 
verrijkend allemaal!

We ontdekken samen een verborgen atelier en 
met Anne Mie Van Hove zetten we onze blik op 
scherp in de cursus waarnemend tekenen. Onze 
Kunstkoffer puilt weer uit van creativiteit maar er 
zit ook muziek in Kunst(h)art!

Veel kijk-, lees- en dit keer een beetje luistergenot!

De redactie

Auteurs: Edith en Daniël 
Lay-out:  Anne Mie en Anouk  

Foto’s: William  
Eindredacteur: Daniël 

en gelegenheidsauteurs en -fotografen

Terug naar overzicht
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Wallhala is een GRATIS jaarlijks Gents buurtfestival 
dat toegankelijk is voor alle leeftijden. 

Waar de aanvankelijke focus op graffiti lag, is het 
festival anno 2019 uitgegroeid tot een 2-daags 

multidisciplinair belevingsfestival met een 
volwaardig muziek-, sport-, kind- en kunst- 
aanbod.

  

Het Verhaal van Wallin 

Wallin’ vzw werd in 2015 opgericht met als 
hoofddoel een legaal alternatief te creeëren voor 
beginnende graffiti artiesten. Door legale zones 
voor graffiti te openen en jams te organiseren 
kunnen jongeren op positieve wijze hun werk 
tentoon stellen en elkaar inspireren. Verder wil 
Wallin’ ervaren artiesten een platform schenken 
waarop ze hun werk aan een ruimer publiek 
tentoon kunnen stellen. Hiermee wil deze vzw 
het straatbeeld lokaal en wereldwijd opfleuren 

WALLHALA 
W o l t e r s p a r k

Terug naar overzicht

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 
2019 ging de 4de editie van Wallhala 
in het Wolterspark door. 
Wat is Wallhala eigenlijk, hoor ik jullie vragen...
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door grijze of vervallen muren een opwaardering 
te geven met kwalitatieve muurschilderingen.  
Wallhala zélf is ontstaan bij de opening van de 
legale graffiti zone in het Wolterspark.

Door het organiseren van activiteiten en 
evenementen met graffiti als rode draad brengt 
Wallin’ artiesten samen om hen te promoten en 
inspireren. Hiermee tracht ze aan te tonen dat 
graffiti en street art een artistieke meerwaarde 
kan betekenen voor de omgeving. 

Voor het Wallhala festival 2019 sloegen lokale 
organisaties van het Scheldeoord zoals Wallin', 
De Roos, vzw Kwasa Kwasa, het Buurthuisje 
en Kunst(h)art vzw de handen in elkaar voor 
een weekend vol muziek, workshops, sport en 
kinderanimatie.

Er was eveneens een gezellig buurtterras voor de 
bezoekers die gewoon wilden genieten van een 
gezellige dag in het park. 

Wat stond er allemaal op het programma?

Live muziek, pop-up pretpark, workshops, sport en 
randanimatie;

•  4x4 Street Football tornooi;

•  Petanquetornooi in doubletten;

•  Graffitijam en graffitiworkshop;

•  The Grassroots Movement band, Mortier, Fur  
 en The Nile Band zorgden voor live muziek;

•  Pop-up pretpark V-Formation;

•  De Wens Mens: Bouw je eigen kasteel;

•  Kinder theatervoorstelling: Richaarken;

•  Kindergrime.

Terug naar overzicht
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Tussen al deze evenementen door stond het 
Buurthuisje klaar om de hongerige magen van 
de vele bezoekers te vullen en te verwennen met 
lekkere wafels, frietjes en kebabs;

Slijterij De Roos zorgde voor de drank;

Kunst(h)art vzw verzorgde een standje met zelf 
gemaakte keramiek en maakte ook portretjes op 
aanvraag. Er werd eveneens RAKU gedaan. Dit 
gebeuren kon rekenen op veel toeschouwers. Er 
kwamen inderdaad fantastische werkjes uit de 
oven.

Vzw Kwasa Kwasa hield workshops en schonk 
heerlijk mierzoete muntthee;

Dit was Wallhala 2019! Twee dagen vol muziek, 
kunst, theater, sport, randanimatie en vooral zeer 
veel blije gezichten. 

Volgend jaar bestaat Wallin’ 5 jaar en 
het belooft een grootse verjaardag te 
worden. Hou 28, 29, 30 augustus alvast 
maar vrij in jullie agenda!

Terug naar overzicht

! Edith
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Op 30 augustus was het terug zover, net als 
vorig jaar: een hele avond levend model 
tekenen en schetsen. 

Maar eerst werden de deelnemers hartelijk 
onthaald met heerlijke hapjes en een glaasje 
cava. Vrijwilligers hadden er hun hart en ziel in 
gelegd, zoals we het van hen gewend zijn. 

Daarna kon iedereen zich uitleven in het 
modeltekenen. Het eerste model nam eerst 
kortdurende poses in van ongeveer 5 minuten. 
Later werd geposeerd tot wel 20 à 30 minuten. 

Het werd muisstil. Tenminste de tekenaars 
werkten zo geconcentreerd dat er geen tijd was 
om veel te praten.

Léonel gaf aanmoedigingen, aanwijzingen en  
uitleg waar nodig. Ellen was zijn gedreven 
assistente.

Van de voorziene pauzes werd gretig gebruik 
gemaakt om wat te bekomen en om de 
drankbonnetjes uit te wisselen voor een gratis 
consumptie. 

Een tweede model vervoegde het eerste, zodat 
we tekeningen en schetsen konden maken van 
twee personen. 

Het was zweten op die zwoele zomeravond, 
vooral van de inspanningen. Die transpiratie 
toverde verrassende resultaten tevoorschijn: 
tekeningen in alle mogelijke technieken, van 
klassieke potloodtekeningen, over pastel, 
aquarel, inkt,… tot allerlei combinaties. 
Inspirerend en verrijkend om te zien. 

Terug naar overzicht

AVOND VAN
HET LEVEND MODEL
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Naarmate middernacht naderde waren zuchten 
niet van de lucht. Ja, zo’n intensieve avond is 
best vermoeiend maar heerlijk deugddoend. 
We konden afsluiten in de BibBar en tevreden 
naar huis gaan. 

Terug naar overzicht

! Anne Mie
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Ondanks de aanhoudende zengende hitte is 
onze stand stevig bemand met o.a. Léonel, Jean-
Claude, Philippe, Sven, Suma, Martine, Beatrijs, 
Anne Mie, Paul, Robert, Lieve, Myriam,... maar 
ook Erna met haar kleinkind. We zien hier niet 
alleen leden van Kunst(h)art maar ook familie en 
vrienden passeren: een gezellige bedoening en 
in het Galgenhuisje kunnen we steeds terecht 
voor een verfrissing!

Wil je een portret in authentieke Montmartre-
stijl dan kun je steevast terecht bij Leonel. De 
mensen kijken hun ogen uit. Het begint met vage 
contouren en schaduwen die geduldig uitgewerkt 
worden. Wie poseert ziet langzaam zijn ziel op 
het doek verschijnen en pas thuis beseft hij/zij 
ten volle dat het om een echt kunstwerk gaat!

Terug naar overzicht

Kunst(h)art vzw
OP DE GENTSE FEESTEN
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De bezoekers kunnen wenskaartjes kopen met 
reproducties van de werken van Kunst(h)arters 
uit de lessen 'Tekentechnieken'. Jean-Claude 
biedt schitterende etsen aan ten voordele van 
Kunst(h)art. En er is ook heel wat keramiek en 
porselein op de stand. 

Ondanks het succes broeien er momenteel 
ideeën voor een vernieuwde formule in 2020, 
maar dat houden we voor een artikel in de 
volgende Nieuwbrief. 

Hierbij danken wij iedereen die zich op één 
of andere manier ingezet heeft voor deze 
blikvanger op de Feesten!

Terug naar overzicht

! Edith
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Terug naar overzicht

INFOMOMENT TOOLBOX 
22 oktober 2019, 19.00 uur
Anderhalf jaar samenwerking met TOOLBOX – 
Wat zijn de resultaten?

Met dertig deelnemers was ons infomoment 
i.v.m. ToolBox een enorm succes! Het bewijst de 
betrokkenheid van onze leden!

Wat vooraf ging

We krijgen informatie van de Raad van Bestuur 
(Anouk, Leonel, Sven, Ellen en Edith) maar ook 
van Jettie en Marleen, de medewerkers van 
ToolBox, die zich even voorstellen.

Jettie was jurist in de industrie. Ze was ook 
Algemeen Directeur van de Stichting tegen 
Kanker. Nu is ze free-lance jurist en vrijwilliger 
bij verscheiden organisaties. Marleen was 
kantoordirecteur in een bank en is nu 
loopbaancoach met de nadruk op persoonlijke 
groei en ontwikkeling. Beiden werken als 
experten voor ToolBox, een organisatie die met 
150 vrijwilligers al die expertise ten dienste stelt 
van allerlei verenigingen. 

ToolBox werkt reeds sedert 2012 samen met 
Kunst(h)art. Toen is er in samenwerking met 

TOOLBOX 
RESULTATEN
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enkele studenten een visie van onze v.z.w. 
opgesteld. 

Sedert 2018 is er een vernieuwde samenwerking 
gekomen i.v.m. de werking van Kunst(h)art. Het 
begon met een enquête die als een kompas 
diende voor het bijsturen en verbeteren van 
onze v.z.w. 

Van enquête tot werkgroep

De massale deelname aan de enquête wijst op 
een grote betrokkenheid van onze leden. Het 
bleek dat de communicatie binnen Kunst(h)art 
kon verbeteren. Maar het werd ook duidelijk dat 
heel wat leden bereid zijn om binnen Kunst(h)art 
taken op zich te nemen. 

Er werd een ledenteam samengesteld die de 
werking van Kunst(h)art zou helpen verfijnen. 
Dit team moest alle ateliers vertegenwoordigen.  
Op vraag van ToolBox kwamen er (behalve het 
bestuur) geen mensen in die groep die vroeger 
al eens met ToolBox gewerkt hadden. Het 
team bestond uit: Léonel Van Overbeke, Ellen 
Bergacker, Edith De Coensel, Daniël Boone, 
Claire Vermeersch, Jean-Claude Steens, Erna 
Coppens, Chris Brackx, Hilde Ramboer, Anouk 
Van Overbeke, Jacky Hemeryck, William De 
Waegenaere en Pascal de Pauw.

Resultaten

Eerst en vooral is het huishoudelijk reglement 
grondig aangepast aan de huidige noden, niet 
alleen het algemeen reglement maar ook dat 
voor elk atelier afzonderlijk. Iedere nieuwkomer 
ondertekent dit document. Bij niet-naleving zijn 
sancties mogelijk.

Daarnaast zijn er draaiboeken gekomen voor 
regelmatig terugkomende evenementen zoals 
bijvoorbeeld de (twee)jaarlijkse tentoonstelling. 
Sommige draaiboeken zijn nog in ontwikkeling.

Verder is er overleg geweest met de 
atelierverantwoordelijken.

De Nieuwsbrief werd voorzien van een vaste 
redactieraad. 

Terug naar overzicht
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Tenslotte werd de communicatie op punt 
gezet. De Raad van Bestuur let erop dat er 
eensgezindheid is in de communicatie. Herhaling 
wordt als een belangrijk element gezien om 
goed te communiceren. Hierbij speelt ook 
mondelinge communicatie een belangrijke rol 
- wellicht is de grote opkomst voor deze avond 
mede daaraan te danken. Nieuwe leden krijgen 
een rondleiding en worden goed ingelicht over 
Kunst(h)art en de werking. Nieuws wordt in 
elk atelier uitgehangen en ook aan de ingang. 
Er zijn jaarlijks twee ledenvergaderingen en 
er zijn luistermomenten geweest. Er wordt 
gewezen op het gevaar van roddels binnen een 
organisatie. Roddels en ook racisme kunnen de 
werking van een organisatie verstoren. Het best 
geven we allemaal snel een afkeurend signaal 
als dit voorkomt. Dit terugkoppelmoment voor 
alle leden kadert in de dialoog met de leden.

Vrijwilligers

Iedereen in Kunst(h)art heeft Jacky al door de 
gebouwen zien zeulen met zijn gieter. Hij brengt 
die ook mee naar de vergadering en op een 
uiterst ludieke manier getuigt hij:

"Toen ik in Kunst(h)art kwam, dacht ik dat alles 
hier vanzelf ging: een aantal mensen die door 
de stad betaald worden voor in het bureel, je 
inschrijven en klaar."

"Stilaan heb ik gemerkt dat er hier gigantisch 
veel bij kwam kijken. Voor elk evenement 
is er enorm veel voorbereidend werk nodig, 
de cursussen moeten georganiseerd worden, 
de website onderhouden, verzekeringen 
afgesloten worden. Het houdt niet op. Maar er 
is iets wat bijna niemand weet: voor al dat werk 
wordt in Kunst(h)art niemand betaald, er zijn 
alleen vrijwilligers."

Terug naar overzicht
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Marleen legt uit dat Kunst(h)art een leden-
organisatie is. Leden komen hier om creatief 
te zijn. Wij zijn geen vrijwilligersorganisatie 
zoals het Rode Kruis waar het doelstelling is dat 
vrijwilligers taken op zich nemen. 

Toch zijn er heel wat taken bij Kunst(h)art. We 
hebben een lijst opgesteld die verschillende 
bladzijden omvat. Sommige van die taken zijn de 
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 
(vb. contracten opstellen), andere zijn taken voor 
vrijwilligers (vb. het geven van een een cursus), 
er zijn ook taken voor helpers (vb. bij de BBQ). 
We merken dat er heel wat enthousiasme is 
voor de ‘sexy’ jobs (vb. permanentie bij tentoon-
stelling) maar heel wat minder voor de ‘beue 
jobs’ (vb. vuilbakken buitenzetten). Bij het aan-
werven van vrijwilligers is het belangrijk om 
rekening te houden met het type vrijwilliger. 
We hebben het hier over ‘breinvoorkeuren’. 
Hierna zie je een schematische voorstelling van 
de  vier types. 

Sommige mensen zullen zich herkennen in de 
linkerkant van de voorstelling. Zij halen hun 
energie uit het praktisch en rationeel aanpakken 
van problemen. Anderen zullen zichzelf terug-
vinden in de rechterhelft. Zij zullen extra gemo-
tiveerd zijn door de omgang met mensen, de 
communicatie, het uitwerken van ideeën en 
concepten. 

Welke vrijwilligers heeft Kunst(h)art v.z.w. op 
heden?

Dat zijn er liefst 30! We hebben 3 onderhouds-
vrijwilligers, er zijn 5 leden in de Raad van 
Bestuur, 10 personen geven les. Verder zijn er 
3 atelierverantwoordelijken en 4 ovenverant-
woordelijken en tenslotte nog 5 redactieleden 
voor de Nieuwsbrief. Nogmaals: geen enkele van 
deze personen wordt betaald!

Aan welke vrijwilligers heeft Kunst(h)art nood? 

Indien we een persoon zouden vinden die de 
vrijwilligerswerking kan coördineren, zou dat 
voor de Raad van Bestuur een serieuze ontlasting 
zijn. Het mag ook iemand zijn die geen lid is van 
Kunst(h)art. 

Terug naar overzicht
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Momenteel worden de leden van de Raad van 
Bestuur constant aangesproken voor de meest 
uiteenlopende zaken. Voor het aankaarten van 
problemen zou het bijzonder interessant zijn 
mochten we een ombudspersoon hebben. 

We zoeken dus: 

1) Een vrijwilligerscoördinator

We zoeken een gemotiveerde vrijwilliger die 
een team van 20 vrijwilligers wil begeleiden. De 
kandidaat moet geen lid zijn van Kunst(h)art.

Profiel:

• Graag met mensen werken

• Organisatietalent

• Communicatief zijn

• Computervaardig

2) Een ombudspersoon

We zoeken een gemotiveerde vrijwilliger die het 
aanspreekpunt wil worden voor leden die met 
iets zitten. Hij/zij hoeft ook geen lid te zijn van 
Kunst(h)art.

Profiel:

• Een luisterend oor

• Discrete aanpak

• Empathisch

• Objectief

Terug naar overzicht

Laat van je horen
en stel je kandidaat!
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Luchtbellen

Tijdens de vergadering komt er een ludiek 
moment waarbij Jean-Claude als duiker 
Kunst(h)art verpersoonlijkt (zie foto). Hij komt 
zuurstof te kort. De zuurstof die Kunst(h)
art kan putten uit de ideeën van haar leden. 
Iedereen krijgt een luchtbel waarop één of 
meerdere ideeën geschreven worden. Deze 
worden later in de vergadering verzameld 
en zullen ad valvas uitgehangen worden.  

Vragenronde en gezellig samenzijn

In de vragenronde krijgen de aanwezigen nog 
uitgebreid de gelegenheid verdere informatie 
over ToolBox te vragen. Daarna wordt er in de 
BibBar nog super gezellig nagekaart bij een 
drankje. 

Terug naar overzicht
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Terug naar overzicht

! Daniël
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Anne Mie begeleidde  
deze cursus van 17 
september tot 15 
oktober 2019.  
We laten haar hier 
aan het woord: 

Het uitgangspunt van deze reeks is mijn over-
tuiging dat iedereen (beter) kan leren tekenen in 
amper 5 sessies. 

Om dit mogelijk te maken laat ik de deelnemers 
veel verschillende oefeningen doen, waarbij ze 
zeer diverse methodes en trucjes leren om zo 
natuurgetrouw mogelijk te tekenen. Hoewel er 
gewerkt wordt naar foto’s is al het geleerde ook 
bruikbaar bij tekenen in de natuur, tekenen van 
levend model, enz. 

Theorie en oefeningen wisselen af. Alles is erop 
gericht om tekenaars (en schilders) beter te laten 
kijken en waarnemen. 

Terug naar overzicht

CURSUS 
WAARNEMINGSTEKENEN
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Terug naar overzicht

! Anne Mie

En ja, het lukt, telkens weer! Iedereen is verrast 
hoeveel meer zij beginnen te zien, hoeveel 
nuances in toonwaarden ze opmerken. Zelfs wat 
er niet is, wordt gezien! 

Geleidelijk aan past iedereen de geleerde 
technieken door elkaar heen toe en zonder er 
nog over na te denken. 

Het resultaat? Realistischer tekeningen met 
meer diepte, meer levensechtheid. Deelnemers 
zijn zelf verrast van hun kunnen. 

Het enthousiasme was zo groot dat op vraag 
een “terugkom”-les wordt georganiseerd om 
bepaalde aspecten verder uit te diepen. 

Het tempo ligt bij 5 sessies hoog. Sommige 
technieken had men liever nog iets langer 
geoefend.

Een herneming van deze lessenreeks zal daarom 
in de toekomst over 8 sessies worden gegeven.                    
Vanaf 4 februari 2020
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In deze rubriek zet Kunst(h)art de werken van een lid in de kijker...

Ann Eggermont
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Het duurde maanden vooraleer ik van het bestaan 
van dit ‘verheven’ atelier afwist en toen ik nog eens 
maanden later eindelijk de trap vond die erheen 
leidde, werd het een ware ontdekking. Grote 
ramen die op 19de eeuwse industriële wijze naar 
het noorden gericht zijn, werpen het ideale licht 
op de schilderijen die er verstrooid over het atelier 
hangen,  staan of op een ezel/tafel nog in uitvoering 
zijn. Door de ramen zie je nog net de weer- 
spiegeling van de seizoenen  in enkele boomkruinen. 
Ondanks de grote glaspartijen voelt de ruimte aan 
als een cocon waarin je veilig weg zit van de wereld, 
klaar om een eigen universum te creëren. De 
kleine ruimte trok een viertal mensen aan die goed 

Ons verborgen 
Het is zoals met een paradijselijk eiland dat pas 
ontdekt werd. Het volstaat om er ook maar de 
minste ruchtbaarheid aan te geven en massa’s 
mensen komen aandraven zodat er al snel niets 
meer overblijft van de charme, de ziel, de rust en 
betovering. Dat is meteen de achillespees van 
dit artikel want het schildersatelier op de eerste 
verdieping van Kunst(h)art is ook zo’n verborgen  
parel. Met de Nieuwsbrief gluren we even 
nieuwsgierig binnen maar we laten de parel in 
zijn schelp zitten

op mekaar ingespeeld zijn. Gelukkig mocht een 
interview met de redactie de stilte van de ‘quiet 
four’ even doorbreken. 

Op donderdag 24 had ik een eerste afspraak met 
Amber maar ik had het geluk dat ook Mich aan het 
werk was en dat Geertrui later in de namiddag ook 
arriveerde. 

Mich was enigszins verrast door ons plotse bezoek 
want ik had haar nog niet over ons opzet gesproken. 
Kort legden we het doel van ons bezoek uit.

Terug naar overzicht

ATELIER IN DE KIJKER
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er daar tentoonstellingen georganiseerd werden. 
Op een gegeven moment moesten we daar 
verhuizen en toen Geertrui, Ann en ik hoorden dat 
er mogelijkheid was om hier te komen, hebben 
we geen moment geaarzeld. We kunnen het 
goed vinden met mekaar en we houden allemaal 
van kalmte en rust. We hopen dat we door jouw 
artikel in de toekomst niet te veel gestoord zullen 
worden. 

Daniël: Laat ons hopen dat er vooral aandacht is 
voor het interview en de foto’s van jullie werken. 
Nog een vraagje: Hoe komt het dat je hier in 
Kunst(h)art schildert? 

Ik zou ook thuis kunnen schilderen maar ik heb er 
niet de geschikte plaats voor, o.a. vanwege de 
reukhinder. Vroeger heb ik hier ook geëtst.

Daniël: Mag William enkele foto’s nemen van je 
werk en wat schilder jij meestal?

Het is moeilijk in woorden uit te drukken, laat het 
mij minimalistische landschappen noemen of een 
geabstraheerde vorm ervan en dat kan tot pure 
abstractie leiden. Voor mij gaat het vooral om het 
weergeven van de sfeer.

 

Mich
Ah, je komt voor de Nieuwbrief. Vroeger heb ik hier 
ook de verslagen van de vergaderingen gemaakt. Ik 
kom al naar Kunst(h)art sinds 2001. Ik heb zes jaar 
les gevolgd aan de Stedelijke Academie en daarna 
nog eens twee jaar specialisatie. 

Daniël: Hoe zijn jullie in deze intieme kamer van 
ons Kunst(h)art terechtgekomen?

Vroeger schilderden we in de Expo, het gebouw 
dichts bij de spoorlijn, dat zo genoemd werd omdat 

Terug naar overzicht
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Amber 
Daniël: Amber, hoe ben jij bij het groepje verzeild 
geraakt? 

Het is eigenlijk gekomen door een gesprek met 
Geertrui. Ik was op zoek naar een stek in Kunst(h)
art waar ik mij thuis kon voelen en Geertrui nodigde 
mij uit om eens naar dit atelier te komen. Ik ben er 
gebleven en het bevalt mij hier enorm.

Daniël: Jij hebt wel een heel merkwaardige naam. 
Amber Lawley klink wel erg Engels.

Je hebt dat goed opgemerkt want ik heb dan ook 
de Engelse nationaliteit. Mijn vader is Engels en ik 
heb nog steeds een goede band met Engeland en 
jaarlijks ga ik op uitstap naar Canterbury. Het is een 
heel bekoorlijk stadje dat ondanks de toeristen al 

zijn charme behouden heeft. Mijn man is een 
Siciliaan die in de buurt van Mons (Quaregnon) 
woonde. Ik mag mij wel een beetje als Europeaan 
beschouwen maar  ik voel mij vooral een echte 
Gentse.

Daniël: Amber, momenteel ben je bezig met een 
portret van acteur Andy Garcia. Daarnaast zie 
ik nog een portret van Marlon Brando staan. Is 
portretteren  jouw specialiteit?

Neen, helemaal niet maar het is op verzoek van 
mijn dochter. Ik heb er hard aan gewerkt en van 
Marlo Brando ben ik tevreden maar hoewel jullie 
het portret van Garcia… geslaagd vinden, ben ik 
er niet echt tevreden over. Mijn passie is eerder 
het schilderen van bloemen en tuinen.

Daniël: Hoe lang kom je al in Kunst(h)art en had 
je al een opleiding daarvoor?

Ik kom hier al 3 à 4 jaar. Vroeger heb ik zes jaar 
avondlessen schilderen gevolgd in Sint Lucas en 
dat was 3 avonden per week. 

Daniël: Schilder je ook soms thuis?

Thuis komt het er niet van. Hoewel ik voldoende 
plaats heb thuis, verkies ik naar Kunst(h)art te 
komen omdat ik daar in de juiste sfeer ben. 
Je krijgt ook inspiratie door de interactie met 
anderen. 

Terug naar overzicht
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Gee r t r u i
Geertrui komt toe en is wat verwonderd William 
en mij  in het atelier te vinden. Ik zou Geertrui 
oorspronkelijk eerst een mail sturen voor dit 
interview maar we zijn er dan maar meteen aan 
begonnen. 

Daniël: Geertrui, ondertussen heeft William al 
enkele foto’s genomen van je werken die hier 
uitgestald staan, maar we zullen die natuurlijk 

alleen gebruiken met jouw toestemming. Kun je 
wat uitleg geven bij al die karakterkoppen die je 
geschilderd hebt?

Zoals je ziet zijn de koppen met stevige penseel-
streken aangebracht. Ik moet het hebben van 
snelheid. Ik wil niet urenlang staan ‘priegelen’ om 
iets zo realistisch mogelijk te maken want dan is 
de ziel eruit. Integendeel, een werk moet leven, 
bewegen, aanspreken… Voor mij is snelheid 
bij het werken belangrijk, zo alleen krijg ik een 
werk af. Ik heb geen systeem, het moet telkens 
wisselen.

Daniël: Dat blijkt duidelijk ook uit je zelf-
portretten. (Een mozaïek van zelfportretten 
wordt op tafel en voor de lens gelegd)

Terug naar overzicht
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Oh ja, ik heb er hier een hele reeks die allemaal 
totaal verschillend zijn zowel van kleurenpallet 
als van gevoelsuitdrukking. Ik gebruik hiervoor 
een spiegel en dan weet je dat het licht snel 
verandert, dus moet het werk er ook snel staan! 
Die gemoedstoestand sluipt automatisch in het 
schilderij. En dan is er nog iets heel merkwaardigs. 
Als je samen met andere schilders of met 
andere mensen in de ruimte  een portret of 
een zelfportret schildert, dan neem je weerom 
onbewust elementen of karaktertrekken  van die 
figuren rondom jou mee in het schilderij!

Mijn oud-leraar (Oostendse keramiekster Natasja 
Lefever die in de Coloriet-tijd hier ‘les’ gaf) zei 
dat iedereen altijd (bewust of onbewust) zichzelf 
portretteert/boetseert in een kop.

Daniël: Ik heb gemerkt dat jij dikwijls op basis 
van oude foto’s werkt…

Vooral oude zwart-wit foto’s die mij om één of 
andere reden aanspreken. Het is slechts een 
uitgangspunt waarmee ik kan spelen en waaraan 
ik kleur kan geven. Oude foto’s hebben een zekere 
‘patine’ door de tijd en je kunt daarmee aan de 
slag. Het gaat bij mij om durven, plezier hebben 
aan het creëren zodat ik soms zelf verrast ben 
door mijn eigen werk. Maar weerom: voor mij 

moet het snel gaan en dan gebeuren er soms 
van die onvoorziene dingen; dat maakt het zo 
boeiend. Dan ben ik heel gelukkig.  Momenteel 
ben ik bezig met landschappen. Ik heb hier 
o.a. wat foto’s van de Dender als uitganspunt. 
Veel mensen kijken wat neer op landschappen 
schilderen of aquarelleren maar ook hier kun 
je voor boeiende interpretaties zorgen, dingen 
uitvergroten en een draai geven. Ik heb nu 
ongeveer 40 landschappen geschilderd wat mij 
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verplicht te blijven spelen, jongleren, durven.  
Mijn leraar zei ooit dat je van de aangebrachte 
verf ongeveer de helft weer moet wegvegen. En 
ook dat je voor contrast naast iets krachtig steeds 
iets vaags of wazig kunt plaatsen. 

Daniël: Hoe lang ben jij al in Kunst(h)art en heb 
je nu nog tijd om te schrijven? 

k ben al bij Kunst(h)art van toen het nog Koloriet 
heette, van bij het prille begin dus. Vroeger deed 
ik vooral keramiek, boetseren namelijk. Als je 
een kop, een beeld van een persoon maakt, dan 
zit er ook steeds iets van jezelf in. 

Jarenlang heb ik mij op schrijven toegelegd. In 
totaal kom ik aan 18-tal titels en het is voorlopig 
genoeg geweest. Er is ook plots zoveel gebeurd 
in mijn leven; in korte tijd heb ik familieleden en 
vrienden die mij na aan het hart liggen, verloren… 
Ik zeg niet dat ik nooit meer kan schrijven maar 
schilderen ligt mij momenteel meer. 

Ann
Daniël: Goede namiddag Ann. Ik ben al blij dat 
je voorstelde om hier in de BibBar te komen 
zitten want het voelt als ongepast aan om nog 
eens te storen in jullie atelier.

Dat is heel juist. Die rust in ons atelier dient 

gerespecteerd te worden. Er wordt hier niet 
gepraat; hopelijk laat men ons ook na dit artikel 
boven met rust! Ik kom met één doel naar 
Kunsthart en dat is om te schilderen en ik wil mij 
dan ook honderd procent kunnen concentreren. 
Op mijn leeftijd bepaal ik bewust mijn emo-
tionele en intellectuele doelen. Voor mij komt de 
kunstwereld hier op de eerste plaats maar het 
humanitaire aspect van Kunst(h)art is natuurlijk 
ook belangrijk. We hebben hier de gelegenheid 
om mekaar te ontmoeten in de BibBar maar ik 
zou het niet leuk vinden in een atelier waar om 
de haverklap iemand binnenvalt en waar er veel 
lawaai is. De expo vroeger had zijn charmes 
maar het kon daar ook behoorlijk druk zijn. 
Voor sommige mensen is Kunst(h)art een echte 
thuis en dat is fijn maar mijn sociaal leven speelt 
zich hier niet af. Ik hou dat gescheiden. Ik vind 
interactie met mensen wel heel belangrijk en ik 
doe o.a. ook al jaren vrijwilligerswerk. 
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Daniël: Blijkbaar kom jij ook al lang naar 
Kunst(h)art maar had je vooraf een kunst-
opleiding genoten? 

Samen met Léonel, Geertrui en Sofie Martens zat 
ik bij de pioniers van Koloriet.  Ik had in Sint Lucas 
én in de academie al een tekenopleiding van 
negen jaar achter de rug. In die periode waren 
mijn werken vooral figuratief. Na mijn opleiding 
heb ik een drietal jaar een atelier gedeeld met 
vrienden. 

Het exploreren van het schilderen is hier in 
Kunst(h)art begonnen, o.a. modeltekenen. Voor 
de gelegenheid heb ik enkele foto’s meegenomen 
die dat illustreren. Nu denk ik er plots aan dat 
ik samen met Léonel en Sofie ook nog aquarel 
gevolgd heb in Sint-Lucas.

Daniël: Hoe is die evolutie naar abstracte 
werken eigenlijk verlopen? 

Ik zou het eerder hebben over meditatief, sereen 
werk, soms ook eens met kleuren. Mij lijkt het 
wel nodig om eerst op de klassieke manier te 
kunnen schilderen om tot abstractie te kunnen 
komen. Transparantie is ook heel belangrijk in 
mijn werk. Je kunt het vergelijken met fresco’s. In 
mijn werk kan er van alles versluierd zitten onder 
vier of vijf heel dunne lagen maar soms zijn er 

ook ‘uitspattingen’. Ik ben bezig met kleuren en 
ritme. 

Daniël: Vind je soms inspiratie via de anderen in 
het atelier?

Neen, helemaal niet. Volgens mij heb je talent 
voor kunst en dat is iets dat je zelf ontwikkelt. 
Wij zoeken hier allemaal onze eigen weg. 
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! Daniël

Terug naar overzicht

Wij bedanken ons viertal voor de interviews en 
het ter beschikking stellen van fotomateriaal. 
Misschien zal hun ingetogen enthousiasme 
aanstekelijk werken voor de andere 
schildersateliers.
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Nergens anders is het terugverdieneffect 
van een investering zo groot.  

Voor een inzet van slechts 50 Euro (+ 30 Euro  
voor keramiekers) krijgen we toegang tot een 
atelier en dit gedurende 300 dagen want we 
zijn zelfs open tijdens vakantieperiodes. Enkel 
op zon- en feestdagen zijn we dicht. Behalve op 
vrijdag en zaterdag zijn we zelfs open tot 21u. 

Daarnaast kunnen we afhankelijk van het 
atelier zonder meerkost gebruik maken van 
schildersezels, tafels, kastjes, etsmateriaal, 
boetseermateriaal, ovens. Dat komt neer op 
slechts één Euro (+ 30 cent voor keramiekers) 
per week. Per dag is dat gemiddeld rond de 
20 cent. Daarenboven komen we in contact 
met andere creatievelingen en hebben we ook 
toegang tot de BibBar en bij specifieke noden 
tot de werkplaats. 

Het is dus duidelijk dat het lidgeld bijna van 

symbolische aard is.  Daardoor maken en houden  
we Kunst(h)art voor iedereen betaalbaar en 
toegankelijk.  

Wie een verhoogde tegemoetkoming geniet 
krijgt daarbovenop nog eens 80% reductie!

Zit Kunst(h)art niet te veel 
in onze portefeuille? 
Integendeel! Het lidgeld is betaalbaar voor iedereen - net niet gratis!
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Lidgeld bij Kunst(h)art is dus de best mogelijke 
investering! (ons beleggingsadvies)

Een ruim aanbod aan cursussen
Het lidmaatschap is zo laag dat er een degelijk 
financieel plan nodig is. Zonder extra inkomsten 
redden we het niet. Daarom nemen we een 
kleine winst op de inschrijvingsgelden van onze 
cursussen. Deze winst wordt onmiddellijk 
terug geïnvesteerd in de dagelijkse werking en 
verbetering ten voordele van de leden! 

Er gaan GEEN gelden naar loonkosten want 

de werking steunt volledig op vrijwilligers! 
De enige vorm van uitbetaling gaat via 
de wettelijk vastgelegde maatstaven van 
vrijwilligersvergoedingen!

Wie deelneemt aan een cursus draagt dus 
meteen bij tot de werking van de vereniging 
en stelt kansarmen mede in staat om te blijven 
genieten van ons aanbod. 

Toch even in de kassa kijken!

Onze dagelijkse werking houdt meer in dan we 
zouden denken: administratie, energiekosten, 
telefoon- en internetrekeningen, onderhouds-
kosten, huur, verzekering, afspraken voor evene-
menten, opvolgen vrijwilligers etc.

Met Kunst(h)art vzw genieten we (totnogtoe...)
een jaarlijkse subsidie van 10.000 Euro van de 
Stad Gent en we betalen een huurbijdrage voor 
het gebouw. We leggen als vereniging jaarlijks 
verantwoording af aan de stad. Om Kunst(h)art 
vzw draaiende te houden is er jaarlijks 38.000 
Euro nodig. Dat wil zeggen dat onze vzw jaarlijks 
een bedrag van 28.000 Euro dient te verdienen 
om de inschrijving voor de leden laagdrempelig 
te houden. 

Mocht er iemand van ons nog vragen hebben 
over de prijzenpolitiek van Kunst(h)art vzw, dan 
horen wij dat graag. 

!Daniël & Anouk
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Het is de redactie opgevallen dat heel wat van onze 
leden ook muzikaal actief zijn. We waren benieuwd 
naar wat ze daarover te vertellen hadden. We 
beginnen bij onze voorzitter. 

Kunst(h)art…
daar zit muziek in!

LEONEL - Muziek maestro!

Ik weet niet waarom, maar ik associeer tekenen en schilderen 
altijd met muziek. Dertig jaar heb ik thuis geschilderd, tijdens de 
weekends en veel tijdens de nachten...

Ik vond dit zalig. De stilte van de nacht, de zachte muziek en de 
rust. Iedereen sliep en ik kon schilderen.

Ik was (ben nog steeds) stapelgek van de muziek en de poëzie 
die weerklonk in de liedjes van NEIL DIAMOND. Die platen heb 
ik grijs gedraaid! En ik heb ze allemaal, zowel op cd als op vinyl, 
prachtige muziek en prachtig gitaarspel.

Ik startte steeds met het liedje “Beautiful Noise”, 
droomde zo verder op de tonen van “Red Red Wine”, 
doopte penselen voorzichtig in olieverf op het ritme 
van “Porcupine Pie”, enzoverder... Het zweepte mij op. 
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En nu, op de ouderdom van vierenzeventig jaar, 
ben ik zelf begonnen met muziek te spelen. 
“Zot, hé”, maar ik wou dit altijd al doen. Een stille 
droom, en ik zweer het, het is geen zottigheid. 
“But I don't care”, ik amuseer me.

Ik wil muziek maken voor mijzelf, ik en niemand 
anders. Het is mijn emotie, mijn gevoel, “and I 
love it”.

En weet beste mensen, ik ben niet alleen. Zo 
hebben wij in ons midden, in Kunst(h)art vzw, 
mensen die zang volgen, mensen die in een koor 
zingen, mensen die slagwerk volgen,... Noem 
maar op en ze zijn er!

Het is nu mijn derde jaar met vallen en opstaan, 
maar het lukt.

Aan al die andere collega's wens ik veel moed. 
Geef nooit op en doe verder!

JACKY - Trompetgeschal

In mijn jonge jaren speelde ik bugel in de fanfare 
Sint Cecilia van Nieuwpoort. De koster speelde 
hierin een belangrijke rol want hij overhaalde 
de jongeren om de fanfare te vervoegen. Hij 
liet ons een plaat beluisteren met ‘Eine kleine 
Nachtmusik’ en vroeg of we dat kenden en mooi 
vonden. Kennen of niet – maar dat gaven we niet 
toe, we vonden het mooi en zo raakten we in de 
fanfare. Met drie knoppen moet je uit een bugel 
alle tonen kunnen halen. Maar we moesten ook 
het onderste uit de kan halen want er was een 
enorme rivaliteit tussen de katholieke en de 
liberale fanfare. Zo zie je maar dat zelfs bugel 
spelen iets politiek kan worden… Ik heb er hoe 
dan ook heel veel plezier aan beleefd want het 
was altijd feest.  We zorgden voor de juiste 
sfeer bij processies, stoeten, lokale feesten… 
Schilderachtige taferelen waren dat!

Nog een kleine kanttekening i.v.m. de katholieke 
dominantie. In mijn jonge jaren was ik fan van 
Françoise Hardy. Lang voor nipplegate had ik 
toen een schilderij van haar gemaakt met één 
half ontblote borst. Ik had het ingediend voor 
een tentoonstelling en de katholieke censuur 
had toegeslagen. Alle andere werken hingen 
netjes op maar dat van mij lag in een verloren 
hoek plat neer zodat het toch buiten zicht bleef…
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PASCAL - Tromgeroffel

De meesten in Kunst(h)art herinneren zich dat er 
hier in onze gebouwen een piano stond waar ik 
regelmatig op tokkelde. Ik heb dan ook twee jaar 
pianoles gevolgd. Een pianist speelt tegelijk in de 
sol- als in de fa-sleutel (betekent min of meer: 
lage en hoge tonen) en dat vind ik interessant. 
Graag had ik een derde jaar gevolgd maar dan 
met synthesizer, een instrument met meer 
ruimte en mogelijkheden. 

Jammer genoeg biedt men op de academie 
geen synthesizer aan. De keuzemogelijkheden 
beperken zich tot: klassiek, jazz of blues en 
daarom ben ik overgeschakeld op drum.

In de academie vormen we een band onder 
leiding van Isolde Van Der Goten. Erg boeiend!

Voor mij gaan beeldende kunsten en muziek 
soms hand in hand met mekaar. Met Kokou zou  
'k graag een project doen om simultaan te creëren. 
In interactie zouden we tegelijk een schilderij en 
een compositie creëren. Hopelijk zullen we dat 
realiseren als hij terug is uit Frankrijk.

GEERTRUI

Ik zing heel graag, krijg daar zovéél energie van. 
Sinds 2006 ben ik actief in het zotte vrouwen-
koor ‘De Valse Teefjes’. We brengen bekende 
liedjes van vroeger, music standards eigenlijk 
met onze eigen teksten in verschillende Vlaamse 
dialecten en we bereiden ondertussen onze 
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vierde avondvullende show voor. Op de academie 
volg ik jazz zang en muzieklab, heel boeiend en 
verrijkend! Tegen mijn 70ste levensjaar start mijn 
laatste carrièreswitch en word ik zangeres (vette 
knipoog!

DANIËL - Polderblues

Mijn jeugd speelde zich af op een prachtige boer-
derij in het West-Vlaamse Gistel (gemakkelijk te 
googelen: Britannia hoeve Gistel). Het bezorgde 
mij een bijna zorgeloze jeugd in de weidse polders 
maar ik bleef daar al snel op mijn honger zitten 
wat muzikale en artistieke ontplooiing betreft. 
Na mijn studies heb ik enkele jaren academie 
gevolgd maar het is pas nu ik met pensioen ben,  
dat ik mij terug achter een schildersezel gezet heb. 
Ook ga ik al een jaar in twee koren zingen, eerst 

alleen op donderdagavond maar al vlug ook op 
woensdagmorgen. Al snel voelde ik de behoefte 
om vlugger mijn weg te vinden in de partituren 
en mijn stem beter te beheersen. Daarom heb ik 
mij dit jaar aan de academie ingeschreven voor 
notenleer en zang. Mijn zanglerares heet Ana 
Pardon. Bij elke fout is ze zonder pardon maar 
het helpt mij vooruit. Ik beleef er vooral heel veel 
plezier aan. Van zingen wordt je echt ‘happy’ en 
dat is wetenschappelijk bewezen. Je gaat een 
hormoon – oxytocine – produceren waardoor 
het samenhorigheids- en het geluksgevoel groter 
wordt!

VIKTORIYA - een feestje bouwen met 
VLAS of de TROIJKA

Mijn instrumenten zijn vooral accordeon, 
keyboard en balalaika. Dat is een typisch 
Russisch snaarinstrument. Ik speel in het VLAS-
combo, bestaand uit een pianist, een gitarist, 
een saxofonist en een drummer. Wij spelen 
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muziek van ‘Sinatra’ tot ‘Viva Espana’ of … 
‘besame mucho!’ Wij repeteren elke vrijdag in 
centrum de ‘Vlaschaard’, vandaar onze naam. 
We treden regelmatig op bij de meest diverse 
gelegenheden. 

Maar ik speel ook in een Russisch groepje, 
genoemd ‘TROIKA’ (een driekoppig gezelschap). 
We wisselen Russische met andere liederen af. 
Soms beginnen we een nummer zoals ‘Dance 
van Cohen’ en laten het overgaan in een Russisch 
nummer met dezelfde kadans. Dat vindt het 
publiek heel leuk. 

Een echte artiest heeft meerdere uitingsvormen. 
Heel wat artiesten zijn zowel op beeldend als 
muzikaal vlak actief. Voor mij is dat een normale 
zaak. 

Het zou overigens leuk zijn om hier eens een 
avond te organiseren in Kunst(h)art. Neem maar 
het initiatief en we komen met veel plezier!
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aan toeschouwers was er zeker 
geen gebrek, zelfs niet tussen 
de regenbuien door. Het was 
een geslaagd weekend voor 
deelnemers en bezoekers en 
een aanrader voor toekomstige 
deelnemers!

Terug naar overzicht

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.

•  Erna Coppens

 Roeselare Montmartre

 in Roeselare

Op 7 en 8 september laatst-
leden was Erna present op 
de 8ste editie van Roeselare 
– Montmartre. Deze heeft 
plaats op de Grote Markt van 
Roeselare. Een ideale plek om 
je eens te kunnen laten zien 
aan het grote publiek want 
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en zondag 10 november met 
als thema ‘Licht en schaduw’. 
William stelde ook enkele 
werken tentoon en verder 
was er een groepswerk met 
als onderwerp wijlen Chris De 
Clercq, hun overleden mentor.

kunst; zowel schilder als 
beeldhouwkunst kunnen er 
bewonderd worden.

Terug naar overzicht

• William Dewaegenaere

 Kasteel Scheldevelde, 

 in De Pinte

William is sinds 2017 actief in 
Kunstkring Art @ De Pinte. 
Liefhebbers van beeldende 
kunsten komen er iedere 
woensdagavond samen in het 
kunstatelier. 

De jaarlijkse  tentoonstelling 
had er plaats op zaterdag 9 

• Ann Eggermont

 Papageno,

 in Destelbergen

In mei heeft Ann  geëxposeerd 
in Papageno Art Gallery in 
Destelbergen. Papageno is 
een galerij voor hedendaagse 
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stellingsweekend met een 
breed gamma aan kunstenaars 
en disciplines. Tussen 7 
kunstenaars stond Lies er met 
grafisch en keramisch werk.

Terug naar overzicht

• Lies Boute

 Kunst 'Uit en Thuis', 

 in Wippelgem

Lies is één van onze lesgeefsters 
keramiek in Kunst(h)art. 

Hoedenmaker Dany Bunck uit 
Wippelgem zette van 22 tot 24 
september zijn woning open 
voor een schitterend tentoon- 

http://www.kunst-h-art.be/evenementen.html
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Wil je ondergronds de stad bezoeken en de wereld daar eens 
verkennen? Houd dan zaterdag 7 maart 2020 vrij.

Deze unieke tentoonstelling gaat door in het STAM (Stadsmuseum Gent). Je kan 
dan samen met Kunst(h)art en onder begeleiding van een gids de vele lagen 
ondergronds ontdekken.

Houd deze datum dus vrij.

Verdere informatie over dit bezoek volgt nog in het nieuwe jaar.

! Edith

GENT ONDERGRONDS

ZATERDAG 7 MAART 2020
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Het cursussenaanbod voor de eerste helft van 2020:
http://www.kunst-h-art.be/Cursussenoverzicht_WinterEnVoorjaar20LR.pdf 

http://www.kunst-h-art.be/Cursussenoverzicht_WinterEnVoorjaar20LR.pdf
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LIDMAATSCHAP 2020:
Wens je ook in 2020 lid te zijn van Kunst(h)art vzw?

Gelieve dan jouw inschrijvings-document online te vernieuwen op www.kunst-h-art.be

Alvast bedankt en graag tot in 2020!

http://www.kunst-h-art.be/index.html
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In- en uitschrijvingsprocedure
Ken je iemand die deze viermaandelijkse 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-mail-
adres waarop je deze wenst te ontvangen. Mail naar: kunsthart@telenet.be
Wens je deze viermaandelijkse 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

Bezoek onze website voor meer info: 
w w w. ku n s t- h - a r t . b e

December 2019
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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

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.

Terug naar overzicht

PETANQUE
Gezocht: ‘Du vin, du pain et du 
boursin…’
Aan Kunst(h)art beschikken we 
over een schitterende petan-
quebaan, misschien zonder pla-
tanenschaduw maar wel vlakbij 
een prachtige treurwilg. Met ‘du 
pain, du vin et du boursin’ zou 
het rond de petanquebaan  heel 
leuk en spannend kunnen wor-
den. 
Maar dan moeten we wel ie-
mand vinden de dat organiseert.
We zoeken dus naar een even-
tueel fervente Frankrijkreiziger 

die zijn/haar petanquepassie 
vertaalt in een Kunst(h)art-ac-
tiviteit, misschien een petan-
quetornooi. Ben jij kandidaat? 
Laat het ons weten.
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SCHILDER NODIG?
Sven De Bie 

helpt u graag 
én levert

service op maat.
Bel 0477 28 28 79

http://www.decoratie-debie.be/nl/schilderen



