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MIDZOMERFEEST

Heerlijke BBQ

Een heerlijke warme vroege zomerdag op stukje vlees en/of vis meebrengt blijkt een succes
te zijn.
vrijdag 30 juni 2017.
Dit sinds vier jaar terugkerend evenement kende De grote variëteit aan groentjes, pasta en
aardappeltjes werden met veel liefde gemaakt
wederom een groot succes.
Ingrediënten voor dit groot succes: gewoon door Edith en Rosette. Ja, mag ook al eens gezegd
heerlijk weer, eigen kostje meebrengen én … het worden, vind ik.
belangrijkste: een goed humeur.

En dat het smaakte was een understatement.

En ….. het weer was ons inderdaad gunstig gezind
(weeral) en een 40-tal Kunst(h)arters konden
genieten van een barbecue, vakkundig bediend
door een zwetende en hijgende Sven.

Met zijn allen gezellig keuvelend, lachend,
genietend onder de treurwilg achteraan in de
tuin van Kunst(h)art. Er werd gefeest tot laat in
de avond, mét een mooie zonsondergang en met
knisperend hout. Kan het nog romantischer ?

Bedankt Sven voor al die moeite trouwens.

Drank kon besteld worden aan de bar bij Ellen en Afspraak volgend jaar onder dezelfde treurwilg
en nogmaals: de afwezigen hadden ongelijk,
Edith. Ook hier werd gezweet!
groot ongelijk!
De formule dat iedere feestdeelnemer zijn eigen
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OP DE GROENTENMARKT

GENTSE FEESTEN 2017

Ook dit jaar nam Kunst(h)art vzw deel aan de Gentse
Feesten, en dit vanaf 14 juli t.e.m. 23 juli 2017.
“Ons” kraam stond, zoals elk jaar trouwens,
mooi opgesteld in een hoek van het kleine
Groentenmarktje, pal in het centrum van Gent.
De meeste kunstenaars die zich hier op dit plein installeren
zijn intussen al beste vrienden geworden. “Het zijn altijd
goede zielen die terugkomen”, zegt het spreekwoord en de
verwelkoming was dan ook hartelijk.
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Léonel deed aan portrettekenen van toeschouwers,
Kokou schilderde in zijn typische uitbundige Afrikaanse
kleuren, Marcel Reynaert en Cecile kwamen een dagje
gezellig aquareleren. Suma, Edith en Saädia stonden
in het kraam en zorgden ervoor dat de keramieken
potjes prachtig ingepakte geschenkjes werden.
Het Kunst(h)art-kraampje was gelukkig opgesteld
onder 2 grote zonneschermen, want het was
bloedheet de eerste dagen!!!
De zelfgemaakte keramiekpotjes waren allemaal
unieke werkstukjes, gemaakt door vrijwillige
keramiekleden. Ze werden verkocht ten voordele
van de werking van Kunst(h)art vzw. Een mooi
geschenkideetje toch!?
Het weer was ons de eerste 6 dagen ontzettend
gunstig gezind. Bloedheet was het soms. Enkel de
twee laatste dagen was het ons onmogelijk het kraam
op te stellen wegens hevig stormweer en stortregens.
Dat de deelname van Kunst(h)art vzw aan de Gentse
Feesten borg staat voor een sterkere en hechtere
band tussen de leden staat buiten kijf. En genoten
hebben we inderdaad.
Op naar volgend jaar met nieuwe en frisse ideeën!!!!

!
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26 & 27 augustus
bijna-vergeten-aquareltechnieken

Tijdens het weekend van 26 en 27 augustus
stond bij Kunst(h)art vzw alles in het teken
van de gegeerde aquareltechniek met
aandacht voor een aantal bijna-vergetenaquareltechnieken, zoals lavis, sepia,
Delfst blauw en grafiet aquarel.
Onder de deskundige begeleiding van Marcel
Reynaert en Cecile Ledegen doopten de
deelnemers hun penselen in de waterverf en
creëerden ze verrassende resultaten.

AQUAREL
weekend
weekend. De positieve reacties en goede
opkomst zorgen voor een herhaling in 2018. Dus
houd ons cursussenoverzicht goed in de gaten.

Wij wensen iedereen te bedanken voor dit
Voor het eerst organiseerde Kunst(h)art vzw mooie weekend!
dergelijke cursus gedurende een volledig
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Enkele reacties:
“(…) De organisatie was perfect. Ik weet dat een happening
organiseren altijd veel tijd in beslag neemt en dat men aan
veel zaken moet denken. Alles verliep op wieltjes gelijk een
goed geoliede machine. (…) Marcel Reynaert had zijn lessen
prima voorbereid en zijn uitleg was heel duidelijk. Hij heeft
mij Delfts blauw leren kennen die ik een zeer bijzondere kleur
vind en de grafiet aquarelpotloden die zeer genuanceerde
toonwaarden kunnen geven. (…)
Jacques Fredricx

“Het was héél goed: veel geleerd en in fijn gezelschap!
Gefeliciteerd aan Marcel en jullie als organisatie.”
Veerle Ernalsteen

!
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De Nacht van

In de voormiddag werd een prachtig podium
opgesteld, bedekt met rode stof en met donkere
gordijnen als achtergrond. Een grote spiegel (met
dank aan Annick) en goede verlichting maakten
Op vrijdag 4 augustus 2017 organiseerde het geheel af en maakten van de poses een
Kunst(h)art vzw voor de tweede maal de pareltje. Het licht weerkaatste prachtig op de
“Nacht van het Model” met als bedoeling modellen.
zolang mogelijk in groep naar levend En eerlijk gezegd, in dit geval ‘geschreven’, de
model te tekenen.
modellen waren klasse!

HET MODEL
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Om 18.30 uur verwelkomden we 22 deelnemers De mooie en lieve berichtjes die Kunst(h)art
met een hapje en een drankje en daarna ging de vzw achteraf mocht ontvangen geeft ons zeker
de motivatie om volgend jaar opnieuw dergelijk
eerste tekensessie van start.
Iedere sessie duurde een uur met daarna een initiatief te nemen. Bedankt ook voor de tips!

Dus op algemene aanvraag: “Graag tot volgend
Er werd iets gedronken, nagepraat en er werden jaar op de derde editie van de Nacht van het
Model!”
wat tips gegeven.
kleine pauze.

De deelnemers waren telkens intens bezig.
Gedreven en enthousiaste tekenaars!
Tussen 12 en 1 uur ’s nachts werd alles opgeruimd.
Iedereen moe maar voldaan. Want toegegeven,
intens tekenen vraagt veel concentratie en maakt
moe. En ook van de modellen vergt dit veel.

!
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Tweede

ALGEMENE VERGADERING

Kunst(h)art vzw had het genoegen om op
vrijdag 22 september 2017 haar effectieve
leden – 16 in het totaal – en geïnteresseerden
uit te nodigen op de 2de Algemene
Vergadering van dit jaar.

De vergadering werd voorgezeten door onze
voorzitter, Léonel Van Overbeke, die de
belangrijkheid van de Algemene Vergadering
nogmaals benadrukte,

Na de verwelkoming gaf hij het woord aan Anouk
De Raad van Bestuur had, mét het akkoord van Van Overbeke, die de verschillende agendapunten
haar effectieve leden op de Gewone Algemene nader belichtte.
Vergadering begin 2017, besloten om een
tweede Algemene Vergadering te organiseren
met als doel de betrokkenheid, de interactie en
de samenhorigheid tussen haar effectieve leden
en de Raad van Bestuur te stimuleren,
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In het kort:

Een 2de Algemene Vergadering is aldus zéker
• Eerst en vooral werd de huidige Raad van vatbaar voor herhaling.
Bestuur voorgesteld.
Het gedetailleerde verslag van deze vergadering
• Vervolgens werden de leden die wensen uit kan op het bureel ingekeken worden.

te treden als effectief lid aangekondigd (Monique Kunst(h)art vzw wenst haar effectieve leden te
Schepens, Ludovic De Meyer en Dirk Thienpont), én bedanken voor hun komst, inzet en enthousiasme.
de nieuwe kandidaten voor effectief lidmaatschap
voorgesteld (Jacky Hemeryck, Daniël Boone, Riet
Van Heddeghem, Casper De Somer en Jean-Claude
Steens).
De toetreding van deze kandidaten werd door de
Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.
Proficiat en welkom aan onze nieuwelingen!
• Na een ruime uiteenzetting van het
“Jaarrapport 2016” voor de Stad Gent volgden de
toelichtingen voor de werkjaren 2017 en 2018.

!

Dit jaarrapport onder de titel “Met hart en ziel”
is een vereiste inzake steun en erkenning door de
Stad Gent.

Edith &



Anouk

Kunst(h)art wordt door de Stad Gent terecht gezien
als een “HUIS VAN CULTUUR”.
• Daarnaast werden ook de “luistermomenten”
van elk atelier besproken en geëvalueerd.
• Nog enkele vragen en opmerkingen van de
effectieve leden werden genoteerd en dan werd
tijd gemaakt voor een klein hapje en drankje.
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In het Hof van Ryhove

Tentoonstelling "BEGEERTE"

De groepstentoonstelling van Kunst(h)
art vzw 2017 vond plaats in het sublieme
Hof van Ryhove in de Onderstraat te Gent
van zaterdag 4 november t.e.m. zondag 19
november 2017.
De officiële opening ging door op vrijdag 3
november om 19 uur.
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De expo had dit jaar als thema “begeerte”. Dat dit
thema een heel uitgebreid gamma aan visies biedt
was heel duidelijk te merken aan de verschillende
opgestelde werken. Misschien wel een moeilijker
thema voor de keramiekers want er was beduidend
minder keramiekwerk dan de vorige jaren.
Maar desalniettemin waren de werken die er
stonden… wondermooi!

zin dan ook uniek en waardevol.
Kunst maak je vanuit je hart, mét gevoelens. Een
werk groeit vanuit de buik en in die symboliek
beheerst het thema van de tentoonstelling
“begeerte” het hele gamma van alle zintuigen:
horen, voelen, zien, ruiken.

Na het welkomstwoord van voorzitter Léonel Van
Overbeke en de openingsspeech van Anouk Van
Met spijt in het hart hebben we moeten Overbeke, onze ondervoorzitster, werd het glas
vaststellen dat, gezien het allerheiligenverlof, het geheven op de scheppers van al dit moois en
onmogelijk was een Gentse schepen te strikken op de vele hulpvaardige handen van de talrijke
voor de officiële opening.
vrijwilligers,
Kunst(h)art vzw heeft, zoals elk jaar trouwens, Bij de evaluatie achteraf bleek dat niet minder
getracht de werken van haar leden op zijn mooist dan 1400 mensen onze tentoonstelling bezocht
tentoon te stellen. Immers, elk werk is voor zijn hebben!
schepper een uiting van zijn gevoelens en in die
!
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Het Gents Vertelselke

OV E R E N S O R
“Charlie, een begeesterde kunstkenner,
ging de spirituele toer op en liet het
publiek op een grappige manier kennis
maken met James Ensor.”
Op vrijdagavond 3 mei stond de avond bij
Kunst(h)art vzw, in samenwerking met
theatergezelschap Oope Storse, in het teken
van de Belgische kunstschilder Ensor.
Na het vertelsel konden de aanwezigen
deelnemen aan een quiz en in de prijzen vallen.
Het werd een leutige avond!
Proficiat aan de winnende quizteams en dank
aan de aanwezigen en vrijwilligers!
!
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EMIEL MOYSONLAAN

KERSTHAPPENING

Zaterdag 16 december 2017 organiseerde het
Buurtcomité “Wolterslaan” voor de allereerste maal
een “kersthappening” op de hoek van café De Roos.
Deze kersthappening startte om 15u en duurde tot
omstreeks 19u30.
Het evenement was een organisatie van het Buurtcomité
Wolterslaan in samenwerking met Kwasa Kwasa, het
Buurthuisje, Café de Roos, Wallin, Balla (de buurtwinkel) en
de buurtwerking.
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Café de Roos zorgde voor de nodige kerstnatjes. Het
Buurthuisje maakte lekkere wafels, gluhwein, en
lekkere broodjes met beenhesp klaar. Aan eten of
drinken was er bijgevolg geen gebrek..

snoep. Daarnaast had Giséla voor mooie zelfgemaakte
ets-kerstkaartjes gezorgd, per 2 te koop samen met
een busje kleurpotloodjes en scherpertje om deze
mooie prenten zelf in te kleuren.

Het kraampje van Kunst(h)art vzw was letterlijk (door Een toch wel opmerkelijke bezoeker was Christoph
de terrasverwarmer) en figuurlijk (door de vele blije Peeters, onze Gentse schepen, die ook ons kraampje
gezichten van de vrijwilligers) warm en mooi versierd. eer aandeed.
Kunst(h)art vzw verkocht voor eigen werking Het was de eerste maal dat deze festiviteit doorging
zelfgemaakte keramiekpotjes, gevuld met kwaliteitsvolle en dat was nog duidelijk te merken aan de geringe
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opkomst, ook al bleef het droog.
Maar ….. dank zij alle blijgezinde en goedlachse
vrijwilligers, ook die van de andere kraampjes werd
het toch nog een warme “happening”, nog voor de
“echte” warmste week van het jaar werd ingezet.
Een welgemeende dank aan de schatten van
vrijwilligers én toch ook aan de Kunst(h)arters die
zich de moeite en inzet getroostten om even langs te
komen om ons te steunen.

!

Edith &
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Lies Pinnewaert
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Daniël Boone

Dinsdagavond, 21 november
2017, ik tref Daniël aan in het
schildersatelier en vat hem
meteen bij zijn kraag voor het
interview dat hij ons beloofde.
Haha, de daad bij het woord…
Daniël en ik trekken ons
even terug in het rustige
schilderslokaal.

Léonel: Goedenavond, Daniël. Ik ben blij dat je
toestemde voor een interview. En dusdoende ben ik
blij dat ik je ook nu tref zodat ik me meteen mijn taak
voor de nieuwsbrief kan maken.
Daniël: Goedenavond Léonel. Geen probleem. Kom
maar op met je vragen.
Léonel: Mag ik vragen wat je vroeger deed, Daniël?
Daniël: Och, jong toch… Ik heb zoveel gedaan. Als
bijberoep had ik een vertaalbureau, Nederlands, Engels
en Frans en mijn collega deed Arabisch. Ik heb ook nog

marketing gedaan. Maar mijn mooiste beroep,
dat was ongetwijfeld dat van leraar Nederlands
en Engels. Van dat beroep hield ik het meeste.
Dat gaf me energie. Werkelijk, ongelofelijk veel
energie! Voor mij waren dit droomvakken.
Praten met die gasten, in discussie gaan,
oplossingen geven en ook oplossingen krijgen.
Prachtig!
Ik ben daarna naar Afrika vertrokken voor 5
jaar. Naar Gabon. Als leraar Engels. Tachtig
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leerlingen per klas, dat was daar niet meer dan
normaal! Ik heb daar prachtige herinneringen aan
overgehouden.
Léonel: Kunst(h)art vzw is dan weer totaal iets
anders? Hoe ben je hier terecht gekomen, Daniël?
Daniël: Door te joggen. Ik passeerde regelmatig
langs hier tijdens het lopen en ik dacht: “Daar
moet ik toch nen keer binnen gaan.” En na een
goed gesprek voelde ik me hier meteen welkom.
Vooral de sfeer sprak me aan, de boeiende
mensen, de verschillende achtergronden.
In het begin zei ik tegen mezelf: “Kijk veel en
luister veel naar de mensen hier en de rest komt
wel vanzelf”, en het is waar. De rest komt vanzelf.
De inspiratie die je opdoet door te kijken naar hoe
een ander het doet, opent je wereld.

Léonel: Hoe sta je tegenover Moderne Kunst,
Daniël?

schilder van die vakjes. Maar Mondriaan heeft
nog veel meer gedaan. En dat vergeet men.

Daniël: Het werk moet mij treffen, Léonel. In
Eindhoven bezocht ik een museum met werken
van Mondriaan.

Weet je, kunst gaat volgens mij, om het doorbreken
van normen. Het gaat ook om het plezier van het
doen, met hart en ziel.

Ik stond daar te kijken naar twee identieke werken
toen de gids bij mij kwam en sprak: “Een van die
twee is een kopie.” Het was haast niet te zien.
Stilaan ontspon zich een mooi gesprek tussen die
dame en mij. Als leek of buitenstaander stoppen
wij mensen heel gemakkelijk en vlug in een vakje.
Zo stoppen we Mondriaan ook in een vakje: de

Ik woonde ooit in Devon, Engeland. Daar volgde ik
een cursus decorbouw bij een man die veel met
lichtopstelling bezig was in de Royal Opera. En
die man zei: “Je hoeft geen bos te zien op scene
wanneer die scene zich in het bos afspeelt. Je
moet het bos ‘voelen’. Met het nodige licht en de
nodige kleur kan je het bos laten voelen.” En dat
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is het! “Voelen”. Iedereen noemde die man LEMPI
van lamp, van licht. Hij had zijn bijnaam zeker niet
gestolen.
Léonel: Ik leer hier veel van je Daniël.
Daniël: Als leraar zei ik vroeger tegen mijn
leerlingen: “Nu en dan buiten de vakjes kleuren
kan geen kwaad, en moet zelfs soms. En vergeet
nooit, in je hoofd ben je vrij!”
Léonel: Bedankt voor
lichtgevende, gesprek.

dit

!
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LIDMAATSCHAP 2018:
Wens je ook in 2018 lid te zijn van
Kunst(h)art vzw?
Gelieve dan jouw inschrijvingsdocument online te vernieuwen op
www.kunst-h-art.be
en de lidmaatschapsbijdrage te betalen
vóór 15 januari 2018
Alvast bedankt!
FLYER2016sdb.indd 1

Kunst(h)art vzw

11/03/2016 10:42:23
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ATELIER IN DE KIJKER
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NIEUWSFLITS

O O I E VA A R S G E S P O T
Kunst(h)arter Jen werd onlangs
trotse papa. Wij wensen de
ouders langs deze weg een
dikke proficiat!

“Steeds een wonder, altijd
bijzonder”

24/ 37

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

December 2017
Jaargang 9 - Nr. 3

VOORUITBLIK

UITNODIGING

Algemene Vergadering &

NIEUWJAARSRECEPTIE
Naar jaarlijkse gewoonte komen bij de start van
het nieuwe jaar de effectieve leden van Kunst(h)
art vzw samen voor de Gewone Algemene
Vergadering. Alle effectieve leden zullen hiertoe
een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Aansluitend organiseert de vereniging haar
nieuwjaarsreceptie, met een hapje en een
drankje, waarop alle leden van harte welkom zijn.
Bij de opening van de receptie zullen de plannen
voor 2018 bekend gemaakt worden, alsook het
thema voor de groepstentoonstelling.
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018
Aanvang Algemene Vergadering:

17.30 uur

Aanvang Nieuwjaarsreceptie:

19.00 uur
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CURSUSSEN

Meer informatie: www.kunst-h-art.be
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ZOEKERTJES
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)
2. Kunstboeken en - tijdschriften
Wilt u meehelpen om de bibliotheek van Kunst(h)art vzw groter te
maken? Alle tijdschriften en boeken over kunst zijn welkom!
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?
tuur 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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