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1. Bertel Jean-Pierre
 Bareel Leclercqstraat, 76, 7711 Dottenijs
 T: 0477 04 43 21
 E: jeanlucbertel@base.be
 W: www.jeanlucbertel.tk

Jean-Luc Bertel (°1955)
Lijnvormige, organisch geïnspireerde sculpturen, 
meestal uit smeedijzer, soms met toevoeging van glas, 
steen of andere materialen. Het onderwerp is vaak te 
herleiden tot de gestalte van mensen of dieren.
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2. Blok Djef
 Serskampse Dreef 36, 9260 Serskamp
 T: 09 366 34 76
 E: djef.blok@skynet.be
 W: www.djefblok.exto.be 
 
Als zoon van een meubelmaker groeide ik op in het atelier van mijn vader. 
Een technische school, op atelier bij een leermeester en een tekenacademie 
zorgden voor mijn opleiding als houtsnijder en meubelmaker. 
Voornamelijk het menselijk lichaam, of delen ervan, die ik als kapstok gebruik om mijn 
boodschap aan op te hangen is een kenmerk voor mijn werk. Het oeuvre dat ik na veertig jaar 
heb opgebouwd, getuigt van een klassieke eigenheid,  door  toevoeging van vreemde elementen. 
Door de context waarin deze  beeldende elementen worden geplaatst, ontstaat  een beeld met 
een betekenis . De afwerking van mijn beelden nodigt uit om te kijken en om aan te raken. 
Mijn beelden zijn zoals een cartoon: of grappig of bitter of ironisch, soms mild, soms lieftallig 
maar altijd met een betekenis, nooit maak ik een beeld om het beeld, 
het is aan de kijker om dat te willen zien.

3. Buelens Rob
 Zwaantje 8, 1840 Londerzeel
 T: 0498/33 09 54
 E: rob_buelens@hotmail.com
 W: www.robbuelens.be

GEBOREN op 25 Juli 1989
OPLEIDING : - Kunsthumaniora Beeldende en Architecturale Kunsten - 
   Vrije Beeldende Kunsten Sint Lukas Brussel 2001- 2007.
  - Hogere studies Vrije Kunsten - (bachelor Ruimtelijke Kunst)
   Ruimtelijke Kunst Sint Lucas Antwerpen van 2007 tot 2010 
  - Hogere studies Vrije Kunsten Sint Lukas Gent van 2010 tot 2011. 
   (Master Vrije Kunst)
TENTOONSTELLINGEN : Vanaf 2012 staat een uitgebreide lijst van exposities 
op zijn naam; oa. Brussel  “The Circle Game” , Antwerpen “Museumnacht”, 
Leuven, Molens van Orshoven “Set-Off”, Dendermonde “ Hard work like building 
sandcastles”, Gent, Londerzeel “Natuurtalent”, Hoegaarden “Sousvoir”, Gent
“Project orgiesculptuur+ boekbeelden”, Antwerpen “Zwerm”, ...
en in 2014  in het buitenland : Amsterdam “To light up the dark Amsterdam”...

Deelnemende kunstenaars 2015
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4. Claus Hans
 Ottergemsesteenweg 148 , 9000 Gent
 T: 0495/58 79 81
 E: hansclauspolen@hotmail.com
 W: www.hansclaus.be

( ° Kortrijk 02.12.1962 ) 
Beeldhouwer, dichter, schilder, fotograaf.  In die volgorde.
Daarnaast gevangenisdirecteur en mensenrechtenactivist.
Hij is al decennia actief op deze verschillende domeinen.  
Diversiteit en vasthoudendheid 
wonen bij hem onder één dak.
Zijn werk is vitalistisch, krachtig en toch esthetisch.  
Soms klaagt hij aan, soms mijmert hij.
Hij heeft zijn atelier in Gent, Ottergemsesteenweg 148.  
Zijn website www.hansclaus.be is 
de moeite waard om eens te bezoeken. 

5. Clement Jan
 Pamelsestraat 404, 1770 Liedekerke
 T: 0498/43 40 51
 E: janclement@telenet.be

° 06/02/1949    
     
Studies:
 Hoger Secundair kunstonderwijs, afdeling tekenkunst en 
 finaliteit beeldende kunsten, richting teken-, schilder- en 
 grafische kunst aan de stedelijke academie te Aalst.

 Kunstlassen

Sculpturen:
 Zuiver technisch zijn de werken opgebouwd uit het samenlassen van staafjes inox. Door het toevoegen van inox-lasdraad  
 ontstaat het geheel. Lasnaden en laspunten dragen bij als decoratief element.

6. Cuypers Albert
 Luikersteenweg 39, 3920 Lommel
 T: 0468/12 14 95
 E: albert.cuypers@telenet.be
 W: www.albert-cuypers.be

Albert is geboren te Duffel op  04/08/1955

Hij behaalde zijn diploma 
finaliteit-beeldhouwkunst
aan de kunstacademie in Overpelt.

Hij werkt voornamelijk figuratief in brons.
Hij maakt ook beeldhouwwerk in opdracht.

Hij heeft een eigen bronsgieterij waar hij ook beelden van andere kunstenaars giet.
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7. De Bolle Silke
 Erondegemdorp 8, bus 6 - 9420 Erondegem (Erpe-Mere)
 T: 0497-825020 (Facebook : Beeld als Verhaal)
 E: silkedebolle@beeldalsverhaal.be
 W: www.beeldalsverhaal.be

“Omgaan met ruimte, kleur, vorm, materie, licht, inhoud, gevoel en 
emotie vormt het beeld. Beeld als Verhaal. 

Beeldhouwwerken, installaties maak ik vanuit een grote creatiedrang, 
waarbij ik mijn gedachten, ervaringen en gevoel kan vormgeven. 
Een verbeelding, vol met diepere betekenissen. Daarom heeft elk beeld dat 
ik maak, naast vorm en materie ook een eigen verhaal (Beeld als Verhaal).  
Wanneer de toeschouwer gefascineerd is door een beeld of installatie, het op die manier een gevoel teweegbrengt, dan is er een 
dialoog tussen beeld en gedachte. De ‘poezie’ van een beeld of installatie zit vooral in het feit dat men na het aanschouwen, de 
ervaring, nog nadenkt en dat men dat gevoel, die gedachte kan meedragen.  Reeds van kinds af ben ik gepassioneerd door 
beeldtaal, in de ruimste zin van het woord.  Een passie, geboren, gegroeid vanuit mezelf.  Bezig zijn met een passie, deze 
ontdekken, beleven en vormgeven is ook bezig zijn met persoonlijke groei.  Het is de toekomst die ons verleden ‘vorm geeft’!”

8. De Cauter Wim
 Zwevezeelsestraat 76, 8851 Koolskamp
 T: 0495/83 68 79
 E: bibouss@skynet.be
 W: www.wimdecauter.be

° 07/02/1955, beeldend kunstenaar
Woont en werkt in Koolskamp

‘Cave-man’   : Een monumentaal figuur  in cortestael en 2D met silhouet en op de 
voorgrond de cave-man in brons en 3D.

De monumentale figuren zijn ontstaan van uit de bewondering en verwondering van 
de kunstenaar voor de grotkunst van de préhistorie. Het is ook en vooral een ode aan 
de verfijning van dergelijke figuren.
Dixit Picasso in ‘45 bij het aanschouwen van rotstekeningen
: “ ...we hebben nog niet veel bijgeleerd wat betreft lijn, schaduw en diepte...”

9. De Vos Kasper
 Lindenlei 38, 9000 Gent (Atelier)
 T: 0484/27 53 96
 E: kasper.devos@telenet.be

° 28/07/1988
Hij heeft gestudeerd aan KASK Gent.

Als ‘beeldend vinder en ruimtelijk bezetter’ is Kasper een kunstenaar die voornamelijk 
sculpturen, instalaties en collages maakt.
Het imiteren, vervormen en samenvoegen van voedsel, natuur elementen en 
het menselijk lichaam.
Kan je als een rode draad herkennen door het jonge doch diverse oeuvre van De Vos. 
Hij maakt deel uit van “Fase Collectief” ontstaat in de Academie van Gent.
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10. Dierendonck Etienne
 Spoorwegstraat 5, 8200 St Michiels (Brugge)
 T: 0472/67 90 04
 E: etienne.dierendonck@gmail.com

° Gistel. Groeide op in de smidse van zijn vader.

De werkelijkheid van Etienne Dierendonck ligt op een heel ander domein.
Hij leerde het kunstsmeden van zijn vader en groeide uit tot een gedreven, 
imponerend en technisch hoog staande koperslager.
Dierendonck is een talentvolle kunstenaar die zijn werken verwezenlijkt in 
muziekvorm met de steeds terugkerende vormen van de violen. Hij geniet in 
binnen- en buitenland hoge waardering.

Werken in Opdorp :  - Viool met saxofoon
    - Gebroken Viool
    - Tweekleur

11. Fase Collectief
 Lindenlei 38, 9000 Gent (Atelier)
 E:  lesaffrethomas@yahoo.com
  sven.boel@hotmail.com
  serpentiermaarten@live.be
  kasper.devos@telenet.be
  fase@hotmail.com
 W: www.fase-art.be

Fase Collectief bestaat uit : 
Roeland van Tricht (°1990) • Thomas Lessafre (° 1986)
Sven Boel (° 1987) • Maarten Serpentijn (°1985)
Kasper De Vos (° 1988).
Deze groep is ontstaan in de Academie van Gent, waar
zij samen studeerden.
    “Aardkluit” en “Blaasgalg”

12. Gios Nicole
 Kweek 2, 2290 Vorselaar
 T: 014/22 61 96 • Gsm: 0476/46 89 69
 E: nicole.gios@telenet.be
 W: www.giossculpturen.be

“De rode draad in mijn werk is de betrokkenheid 
tot de naakte, gekwelde mens, imperfect en kwetsbaar.

Als triviale dingen wegvallen ontmoet de mens 
zijn vereenzaming en zijn vergankelijkheid.

Mijn beelden zijn de versteende getuigen van het 
menselijk levensproces, de levensweg naar het onvermijdelijke...”

Roeland van Trigt    NL °1991

2010- 2012 Bachelor Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
2004-2010 Vrije Beeldende kunsten, Technisch instituut Heilige-familie, Brugge

Tank 16 groepstentoonstelling, Het Entrepot, Brugge 2013
BOMfestival groepstentoonstelling Vieze Gasten, Gent 2013
Sculptor V groepstentoonstelling Kask, Gent 2013
Cumming People Groepstentoonstelling FASE Collectief, Gent 2012
Label 16 Groepstentoonstelling zwarte zaal Bijloke, Gent 2012
Fase 00, FASE Collectief DOK centrale, Gent 2011

Thomas Lesaffre   BE°1985

2011-2012 Master Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
2008- 2011 Bachelor Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
1997-2003 Middelbare graad attest Kunst secundair onderwijs Secundair Kunstinstituut, Gent

Cumming People Groepstentoonstelling FASE Collectief, Gent 2012
LABEL.14 Groepstentoonstelling DOK Centrale, Gent 2012
Fase 00 FASE Collectief DOK centrale, Gent 2011
Toonmoment Croxhapox Collectief toonmoment Croxhapox, Gent 2011
TUPE Groepstentoonstelling Evenement, Gent 2008
Klink Groepstentoonstelling Speghelhof, Wervik 2008

Sven Boel     BE °1985

2010-2012 Master Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
2007- 2010 Bachelor Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
2003-2007 Hogere graad attest: Deeltijds Kunstonderwijs traject beeldende kunst 
Gemeentelijke Academie voor Vrije Kunsten Waasmunster
1997-2003 Middelbare graad attest Deeltijds Kunstonderwijs traject Beeldende kunst 
Gemeentelijke Academie voor Vrije Kunsten Waasmunster
1997-2003 Brood-en banketbakkerij en confiserie Technisch secundair onderwijs Lokeren
1997-2003 Getuigschrift bedrijfsbeheer Technisch secundair onderwijs Lokeren

To-morrow or To-day, Mexico space, Leeds/Soscatstoa, Gent 2013
MIND THE GAP, Sint-Niklaas 2013
ZWERM, Antwerpen 2012
Research & Destroy of Black Mountain college Groepstentoonstelling,W139, Amsterdam 2012
TANK # 09 Groepstentoonstelling, Het Entrepot, Brugge 2012
Vossenstreken, Kasteel Blaewendael, Waasmunster 2012
BHART Exhibition Groepstentoonstelling PARK, Red Fish Gallery, Antwerpen 2012
4ThComing Groepstentoonstelling S.Y.A.N, Koksijde 2012
Cumming People Groepstentoonstelling FASE Collectief, Gent, 2012
ITHAKA 20, Groepstentoonstelling Leuven 2011
Fase 00 FASE Collectief DOK centrale, Gent 2010
Toonmoment Croxhapox Collectief toonmoment Croxhapox, Gent 2007

Maarten Serpentier  BE°1985

2010-tot op heden Bachelor Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK, Gent
2009-2011 Deeltijds Kunstonderwijs traject beeldhouwkunst Gent
2009-2010 Attest steenkapper Loods 13 opleidings- en ambachten centrum Gent
2001-2005 Vrije Beeldende Kunsten Sint-Lucas Kunst humaniora Gent
1993-2002 Middelbare en hogere graad piano en kerkorgel

Sculptor V groepstentoonstelling KASK, Gent 2013
Cumming People Groepstentoonstelling FASE Collectief, Gent 2012
Fase 00 FASE Collectief DOK centrale, Gent 2011

Kasper De Vos    BE °1988

2010-2012 Master Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst KASK Gent
2007- 2010 Bachelor Vrije Kunsten, traject Beeldhouwkunst, ruimtelijke kunst, Sint Lucas Antwerpen
2005-2007 vrije beeldende Kunsten Technisch secundair onderwijs Sint Maria Antwerpen
2001-2004 Steinerschool De Es Antwerpen

Constructie Emergent Gallerie, Veurne 2013
CATCH THE BIG FISH RA 13, Antwerpen 2013
MUTATED ZOO Air, Antwerpen 2013
All problems can never be solvedVoorstelling van Jozef Wouters ism KVS Cité Model, Brussel 2012
Research and Destroy of Black Mountain College Groepstentoonstelling W139, Amsterdam 2012
Festivaaalllaallal Beeldenpark,11 daags festival Scheld’Apen, Antwerpen 2012
Cumming People Groepstentoonstelling FASE Collectief, Gent 2012
Label 16 Groepstentoonstelling zwarte zaal Bijloke, Gent 2012
Fase 00 FASE Collectief DOK centrale, Gent 2011
Concreet Groepstentoonstelling, Antwerpen 2011
Uitwisselingstentoonstelling academie Munster, Leonardo-campus Munster 2011

II. Artistieke werkmap

HOUSE OF THE RISING SUN
Deze sculptuur is een centraal mobiel monument, een monument dat normaal verankerd 
staat in de grond op een plein.  De sculptuur wordt hier letterlijk en figuurlijk van zijn 
sokkel getild en maakt een reis doorheen een stad. Deze sculptuur kan dan ook gezien 
worden als een samenvloeien van stedelijke en culturele invloeden. Het vertaald een 
reis langs Post moderne, pseudo futuristische, architecturale vormen, met klassieke 
en  figuratieve verwijzingen naar de oudheid en het nu. Naast het visuele aspect 
dat zich aan de buitenkant van de sculptuur toont, bezit deze vorm een functionele 
binnenkant bestaande uit twee verdiepen. Het 1ste niveau is ingericht als VIP salon. 
Hier worden interviews gegeven, en partners uitgenodigd. Op dit verdiep word ook een 
slaapsuite ingericht die voor een exclusieve overnachting zal worden voorbehouden.                                                                                       
Het tweede niveau is een kiosk, waar artiesten hun werk kunnen opvoeren. Gaande van 
theater tot performance, Dj’s en muzikanten.

DE BOOM
Deze sculptuur wordt gebouwd als toren waarin het mogelijk is te overnachten, deze 
overnachting is specifiek bedoelt voor de vijf kunstenaars. Voor Fase is dit een essentieel 
onderdeel van het project, dankzij deze actie wordt de dynamiek en de beleving van het 
project niet onderbroken. Onder het mom van samen op reis hoort het samen ten ruste 
gaan doorheen dit avontuur. Op het gelijkvloers van deze “slaapkar” bevind zich een bar, 
waar verkoeling aan democratische prijzen verkocht, en waar de wortels van de boom 
zich voeden.

FATA MORGANA
Op de tocht doorheen de stad zullen plots vormen verschijnen en verdwijnen. Zoals 
bij een luchtspiegeling zullen toeschouwers een sculptuur zien staan die later weer 
verdwenen is.

DE BLAASBALG
De blaasbalg is een werktuig, een apparaat om mee te creëren. De toeschouwer krijgt de 
kans om door zelf het tuig te hanteren een opblaasbare sculptuur tevoorschijn te toveren. 
Zo snel als het werk zichtbaar wordt dankzij de handeling van de participant, zo snel 
verdwijnt het weer wanneer men het niet meer activeert. Zweten voor de kunst geblazen! 

 



14. Grumeau Jean-Pierre
 St -Amandsesteenweg 74, 2880 Bornem
 T: 03/889 28 65 • 0475/43 84 29
 E: jean.pierre.grumeau@telenet.be

Geboren te Dilsen-Stokkem, opgegroeid in en rond Leuven. Plastische kunsten 
gestudeerd en jaren “interieur inrichtingen” gemaakt.
 Beeldhouwen met gemengde materialen, het is groeien van een brutte schets 
naar een uitgebalanseerde vormgeving, met inhoud.
 De bronzen die wij maken zijn het verstolde resultaat van een arbeidsintensief werk.
Grafische drukwerken in de vorm van lino en houtsneden maken wij in de behoefte, 
onze werken op een repetitieve manier kunnen delen met belangstellenden.

  “Een mooie vogel wil ik zijn”
  Als blanke pit geboren
  Wensen wij een bonte vacht te bekomen
  Een prachtig kleurenpalet voor onderwegen
  Zolang er geen donkere vlekken tussen kleven
  Vergaar uw eigenste mooie veren
  Het siert ons voor het leven. 
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13. Govaerts Willy
 Hukkelbergen 14, 2460 Lichtaart - Kasterlee
 T: 014/55 63 00 • 0476/29 69 85
 E: w.go98765@gmail.com
 

Gedreven kunstenaar.
Audodidact.

Hij neemt deel met 3 werken in inox
- Spin
- Olifant
- Insect

15. Herremans Bart
 Oplombeekstraat 13, 1755 Gooik
       T: 0496/34 24 28
       E: bartherremans@gmail.com
 W: www.bartherremans.be

Opleiding: 
 Basisopleiding aan het Sint-Lucasinstituut te Brussel.
 Verdere opleiding aan de Tekenacademie te Sint-Pieters-Leeuw - richting  
 beeldhouwen o.l.v. Patrick Crombé.
 Stichtend lid van het Open Atelier (OA), verbonden aan de Tekenacademie te  
 Sint-Pieters-Leeuw.
 Jaarlijkse beeldhouwstage in Anhée (B).
 Autodidact.
Tentoonstellingen:
 Verscheidene groeps- en individuele tentoonstellingen
 Laureaat Creative Contest 2004 te Lummen (Kasteel Ten Hamel).
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16. Houssin Erwin
 Kapucijnenweg 20, 8930 Menen
       T: 0472/59 90 18
       E: erwin.houssin@telenet.be
 W: http://users.telenet.be/erwinhoussin/

Hij volgde les aan de academie van Menen olv Henk Delabie.

Maakt zowel beelden in brons, terracotta, kunststof en steen.
De beelden zijn een zoeken, een weerspiegeling van het innerlijke.

Met dit sculptuur geeft de kunstenaar een antwoord op
de hedendaagse cultuur. 
Zowel de vloeiende lijnen van een geoliede machine, 
als de hoekige kanten van onze westerse wereld,
worden gemengd, verwerkt in een figuur 
en afgezwakt tot zijn eenvoud.

17. Jacops Wilfried
 Brusselsesteenweg 284, 9280 Lebbeke
       T: 052/35 69 88
       E: wilfried.jacops@telenet.be
       W: http://www.wilfriedjacops.be

 
Geboren te Aalst op 9 april 1955, studeerde aan de KASK te Dendermonde, 
nadien werkzaam als beeldhouwer restaurateur van openbare monumenten 
en sinds 1992 als zelfstandig kunstenaar.

Zelfstandig beeldhouwer, aanvaardt opdrachten in witte steen, 
hardsteen en marmer en ambachtelijk steenhouwen.
Monumentaal werk in acrylic-one.

18. Jal Jal  (Leopold Janssen – Jal Kunst)
 Atelier ‘t Brôok, Daalbroekstraat 40, 3630 Opgrimbie
 T: 0479/66 57 16
 E: jal@jal-kunst.be
 W: www.jal-kunst.be

Door het spiegelglad oppervlak enerzijds en
de glooiende lijnen en vlakken anderzijds
met subtiel aangebrachte details, bekomen
de werken een organische uitstraling.

Door deze techniek ontstaat een contrast
tussen vorm en materie die prikkelt bij de
eerste blik en blijft fascineren, waardoor de
indruk verwekt wordt dat de ruwe, harde
materie omhuld is door een gespannen huid.

In steen,klei,brons of kunststof….
Hij uit zich op een traditionele manier.

Zich thuisvoelend in steen zijn de beelden
die hij ons voorstelt geïntegreerde en in
zichzelf besloten plastische vormen, sterk
benadrukt door zwaarte en massa.

Het veelvuldig gebruik van kille, koude steen
versterkt hun monolithische dimensie.

Een tekst over beeldhouwer Jal
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19. Keramiekclub Buggenhout
 Orangerie, Vekenstraat 3, 9255 Buggenhout
 Users.telenet.be/keramiekclub.buggenhout
 

In 2003 startten in de Orangerie een 15tal mensen met de 
Keramiekclub.

Onder leiding van keramist Guido Van Keer leerden ze
duimpotjes maken, cilinders opbouwen, werken met kleiplaten 
en kleuren met oxyden en glazuren.

Nu twaalf jaar later is de groep uitgebreid tot 25 mensen die
wekelijks komen werken in het atelier.

20. Leenknegt Jan
 Savooistraat 133, 9600 Ronse
 T: 055/21 52 14
 E: jan.leenknegt@skynet.be
 W: www.janleenknegt.be

Geboren te Oudenaarde, 22 januari 1950.

Het figuratieve die elke kunstbewonderaar bij een 
eerste aanblik onbewust zoekt, heeft Jan Leenknegt 
uitgepuurd tot een subtiele balans tussen de bijna 
herkenning en de opendijnende abstractie;  
Elke aandachtige kijker maakt zich zo langzaam los 
van de in begrenzend glas gevangen ruimte en ontdekt dat ook de openingen en de tussen leegtes in en rond het werk deel 
uitmaken van het kleurrijk glassculptuur.
Vanuit de ogenschijnlijke eenvoud en simpele soberheid neemt Jan Leenknegt 
uw fantasie mee naar speelse openheid, via frivole frisheid naar plots opwellende vrijheid van betoverend licht in kleur.

21. MaRf
 Aaigemstraat 92, 9000 Gent
 T: 09/227 81 72 • Gsm: 0474/61 20 65
 E: marf@marf.be
 W: www.marf.be

Sinds 1978 meerdere individuele en groepstentoonstellingen in binnen en buitenland.
Hij heeft sinds 1980 heel wat prijzen behaald alsook eervolle vermeldingen, zowel in
binnen- als in buitenland.



het middelpunthet middelpunt het middelpunthet middelpunt 11

22. Martens Caroline
       Schoolstraat 31, 9270 Laarne
        T: 09/366 33 38
       E: carolinemartens0@gmail.com
 W: www.caro-design.be

Geboren : Gent, 27 juni 1961
Ik startte mijn artistieke carrière met schilderkunst. 
De kronkels van het leven stuurden me na een paar jaar echter een andere 
richting uit : het beeldhouwen. Ik probeerde verschillende materialen uit en 
klei bleek toch mijn favoriet. De natuur, de mens en zijn kwetsbaarheid zijn 
de inspiratiebronnen van mijn werk. Het vrouwelijke, het impulsieve zijn er de uitingen van….
Kunstopleidingen :
•  Getuigschrift van het deeltijds kunstsecundair onderwijs – hogere graad, optie beeldhouwkunst behaald aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten, Offerlaan 3 te Gent op 30 juni 2009.
•  Attest 4e jaar hogere graad van het deeltijds kunstonderwijs – hogere graad, optie keramiek behaald aan de Gemeentelijke 
Academie voor Beeldende Kunsten, Kerkstraat 51 te Waasmunster op 30 juni 2013.
• Verschillende workshops pottendraaien in binnen- en buitenland.

24. Peeters Joris
 Senator G.Ruttenstraat 42, 3650 Dilsen-Stokkem
 T: 0493/50 29 54
 E: jorispeeters3@hotmail.com
 W: http://users.telenet.be/joris3/

(° 06-09-58) 
- Monumentaal schilderen (Provinciaal Hoger Kunstonderwijs Hasselt)
- Schilderen en tekenen (Aarschotse akademie)
- Beeldhouwen (Akademies Anderlecht, Herentals, Leuven en Mechelen)
- D-diploma (Akademie Antwerpen)
Haalde diverse prijzen en werkt ook in opdracht. Diverse individuele en groepstentoonstellingen 
in binnen- en buitenland sinds 1982.  Vroeger waren de werken van Joris Peeters eerder abstract, 
nu kiest hij resoluut voor het figuratieve maar de essentie blijft dezelfde: de werken verwijzen 
telkens naar dingen waar Joris mee worstelt, die hem bezighouden. Hij zoekt de moeilijke 
dingen op,  gaat de confrontatie aan en maakt dingen wakker die dan in een kunstwerk terecht komen. 
Joris werkt altijd intuïtief. Bij de start weet hij niet wat het zal worden. 
De meeste van zijn werken zijn in brons gegoten volgens de verloren was methode.

23. Maseroli Medardo
       Anjelierenlaan 14, 3550 Heusden Zolder
 Atelier: Tegelrijstraat 181, 3850 Nieuwerkerken
 T: 011/582 808 • Gsm: 0475/69 62 23
 E: medardo.maseroli@telenet.be
 W: www.maseroli.com

Medardo Maseroli, schilder-beeldhouwer
Zijn eerste tentoonstelling dateert van 1963 in Scandiano, Italië. Vanaf 1965 verblijft 
hij in België. In 1970 heeft hij een eerste prijs behaald, namelijk die van eerste 
buitenlandse kunstenaar in België. In 1973 volgde al snel een tweede onderscheiding. Zijn marmeren beelden zijn te bezichtigen 
in Carrara, Italië, bij Studio d’Arte Corsanini. Medardo verblijft en werkt ter plaatse verscheidene malen per jaar. Ook in België zijn 
zijn kunstwerken te bezichtigen in verscheidene kerken en galerijen.
Zijn opleiding heeft hij genoten bij: Prof. Corsanini, ex-docent van de beeldkunstacademie te Carrara, 
Italië, Dhr. Montecchi Vasco, gerenommeerd beeldhouwer, Broeder Max, docent Broeders van Liefde, 
Tessenderlo, schilder Dhr. Vezzani Bernini, Italiaanse schilder.
In 2006 heeft hij deelgenomen aan een beeldhouwstage in Italië, waar hij een grote onderscheiding heeft mogen ontvangen.
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27. Thienpont Gerard
 Rozenstraat 6, 9810 Eke
 T: 0479/55 99 41
 E: info@kunstatelier-thienpont.be
 W: www.kunstatelier-thienpont.be 

Geboren te Zwijnaarde-Gent, in 1940.
Volgde een opleiding aan het Hoger 
Sint-Lucasinstituut te Gent, waar hij het diploma 
“beeldhouwkunst” behaalde.
Is sinds decennia werkzaam als beeldhouwer.
Gaf les aan de Sint-Lucas Academie en was docent aan het Instituut voor Conservatie en 
Restauratie (I.C.R.) van “Sint-Lucas” te Gent.
Creëert zowel gestileerd figuratieve als abstracte kunstwerken, voornamelijk in witsteen en marmer.
Voelt zich sterk verbonden met de natuur en haalt er inspiratie uit om zijn ideeën gestalte te geven. 
Zijn creaties nodigen uit tot reflectie, verwondering en verbinding. Soberheid en krachtige vormen zijn typerend voor zijn werk.
Zijn voorliefde gaat uit naar het creëren van aaibare, levensgrote beelden, die kunnen opgaan in de natuurlijke omgeving.
In opdracht realiseerde hij o.m. de beeldengroep “Verbondenheid” in het kasteelpark Viteux te De Pinte. (Zie foto’s hiernaast).

26. Serneels Willem
 Kattestraat 105, 2890 Oppuurs – St. Amands
 T: 0486 29 60 40
 x

Autodidact, werkt voornamelijk in steen, marmer of albast.
Zijn werk heeft als oorsprong de menselijke vormen en gevoelens die soms 
gedistilleerd worden of anderzijds tot in het abstracte worden doorgetrokken.

Het is een uitdaging om de samensmelting van de mens en zijn emoties een vorm 
aan te meten, die zowel inhoudelijk als vormelijk een evenwichtig sculptuur tot 
stand laat komen.

In bijlage een foto van deelnemend werk 
Criricus   (Marmer   75 x 40 x 35 cm zonder sokkel)

 
 
 
 

25. Roobrouck William
 Veldstraat 9, 9270 Laarne
 T: 00 32 497 53 51 58
 E: roobrouck.william@gmail.com
 W: www.williams-design.be

Geboren in Tienen in 1977.
Wil’liam [wiljam] n m  -s
1 Een jongen die graag tekent 2 Een jongen die keramiek maakt
3 Een geoefende zeiler  4 Een snelheidsduivel op het circuit
5 Een bedenker van vuurgolven, lichtbakens en vijfhoeken
6 Hij is een echte William. Hij is een echte duizendpoot. Er waren veel Williams in de zaal.  Er waren veel creatievelingen in de zaal. 
op z’n Williams verrassend, origineel
Van de allereerste schets tot het allerlaatste laspunt - William Roobrouck doet het zelf.
En hij doet dat met kennis van zaken.
De materialen worden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt volgens de regels van de kunst. 
Combineer twee gouden handen en een levendige fantasie met tonnen technische bagage en de leerjaren bij opa  aan zee en je 
krijgt objecten met een ziel. Ze spuwen vuur, ze toveren met licht of je kan er gewoon een glas op zetten.
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29. Van Herbruggen Hugo
 Hendrik Muyshondtstraat 39, 2880 Bornem
 T: 03/889 29 57 • Gsm: 0472/88 92 50
 E: hugo.vanherbruggen@skynet.be

Opleiding schilderen en beeldhouwen aan de Academie van 
Temse. 
Recent werk wordt gekapt in blauwe hardsteen en diverse 
marmersoorten en graniet. Figuratief maar vrij gestileerd tot 
een abstracte vormgeving.
Verschillende oppervlaktebewerking zijn duidelijk aanwezig.
Mijn werk hoeft geen ingewikkelde achtergronden of uitleg; 
ik kap gewoon in steen voor het eigen plezier en 
hoop dat anderen het resultaat ook nog zien.

Diverse groepstentoonstellingen over het vlaamse land.

30. Van Keer Guido
 Scheldestraat 4, 9255 Buggenhout
 T: 052/33 80 78
 E: guido.van.keer@telenet.be
 W: users.telenet.be/keramiek.guidovankeer/

Volgde les aan de Academie van Dendermonde
Schilderen was zijn eerste passie, maar in de Academie proefde hij van het 
boetseren en keramiek en uiteindelijk werd hij naar de keramiek gedreven.
In de beginperiode maakte hij ruimtelijk werk, enkele jaren nadien afgewisseld met 
reliëfs. De laatste tijd werkt hij terug ruimtelijk. 
Zijn reliëfs zijn een harmonie van kleur; zijn ruimtelijk werk blijft sober 
(zwart, soms gedecoreerd met elementen in porselein of met papierklei bedekt).

Stelde verschillende malen tentoon in binnen- en buitenland.
Sinds 2003 is hij begeleider van de Keramiekclub te Buggenhout.

28. Van Cauwenbergh Noël
 Monteerderslaan 11, 9140 Temse
 T: 03/771 39 12
 E: noel@navc.be

Geboren in Temse 1950
Academie in Hamme en Mechelen
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32. Van Leeuw Jef
 Breemsedijk 107, 2350 Vosselaar
 T: 0471/09 95 68
 E: jef.vanleeuw@pandora.be
 W: www.vanleeuwjef.be

Boetseren, beeldhouwen en tekenen aan de Stedelijke Academie van Turnhout.
Stages in Carrara en Pietrasanta (Italië).
Jef van Leeuw ruilde een georganiseerd beroepsleven in, voor een zuiver 
avontuurlijk kunstenaarsbestaan. Sindsdien gaat hij zijn artistieke vrije gang 
in het boetseren, beeldhouwen, tekenen, juweelontwerp, en zelfs het neerschrijven 
van de poëtische gedachten en mijmeringen die bij elk werk aan de basis liggen.
Zijn inspiratie begint bij de kleine maar mooie dingen vanuit de natuur.  
Wat de stijl betreft, zoekt Jef van Leeuw zeker niet naar geforceerde vernieuwing 
en blijft hij eerder op het deugdelijke klassieke pad. Zijn prioritaire interesse is 
slechts de herkenbare weergave van een realiteit waarin de waarden als 
schoonheid, harmonie en gevoelige poëzie reeds vervat liggen.

33. Visser Suzanne
 Maria Theresiastraat 54 bus 1, 8400 Oostende 
 T: 0497/84 00 17 
 E: info@suzannevisser.be
 W: www.suzannevisser.be

Als eerste vrouwelijke Master in de Productontwikkeling uit de gerenommeerde 
Artesis Hogeschool te Antwerpen, is zij in haar professionele leven steeds actief in de 
raakvlakken van ontwerp, realisatie en productie. Tussendoor volgt ze academische 
leergangen Tekenen, Schilderen, Beeldhouwen en Digitale Beeldvorming te Schoten, 
Hoogstraten, Koksijde en Oostende.  Dit wisselt ze af met stages in het buitenland,  
zoals recent nog in Carara en Pietrasanta, de internationaal bekende bakermat van 
de marmer- en bronsbewerking.

Voor de alerte toeschouwer combineren haar werken een soms misleidend 
realistisch uitgangspunt met een gevoelige intrinsieke inhoud, die zich ten volle 
vertaalt in haar beelden, van hoge technische kwaliteit. De vaak verrassende 
vormgeving brengt scherpe vlakken in harmonie met zachte vormen. 
De tweespalt man-vrouw is daarbij één van haar leidmotieven.

31. Vanhooren Frank
  Nieuwstaat 94, 8792 Desselgem
 T: 056/32 97 22
 E: vanhoorenfrank@yahoo.com
 W: www.frankvanhooren.tk

“Frank zijn keramiek werken liggen dicht bij de schemerzone, een plaats waar de 
kunst een zeldzame bezoeker is. Het is een schoonheidsbeleving van zij die normaal niet 
aan bod komen. Niet de onnatuurlijke schoonheidsidealen, niet de roze dromen, 
maar de harde werkelijkheid.

Een moeilijke wereld die velen mijden omwille van het schokerende, pijnlijke of gevoelige. 
Het is de bedoeling om datgene te brengen wat niet in woorden te vertalen is. 
Het is datgene waar velen onder ons dagelijks mee geconfronteerd worden. 
Het extreem expressieve haalt de bovenhand.”

Het werk “Gedeelde emoties” dat hij schenkt aan Opdorp, 
zal voortaan aan het Klokske te Opdorp staan.



34. Zegerman Vera
 Weth. Fischerplantsoen 26, 2497 DJ Den Haag (NL)
 T: 0031/703 95 18 14
 E: info@zegerman.nl
 W: www.zegerman.nl

Contact is het sleutelwoord in mijn beeldend werk. Contact tussen 
contrasten, tussen mensen, tussen mens en kunst, contact tussen 
heden en verleden; het zijn allemaal thema’s die steeds terugkeren.
Ik schilder, maak installaties, doe kunstprojecten en maak keramiek 
objecten.

Ik werk graag met klei en maak daarmee unieke handgevormde 
objecten die er om vragen aangeraakt te worden. Men krijgt dan niet alleen contact met het gladde glazuur en de ruwere huid 
van de met oxides bewerkte gedeelten, maar voelt ook tegenstellingen tussen hard en zacht door de toepassing van bijvoorbeeld 
kunstbont of rijstpapier. Voor deze objecten laat ik mij vaak inspireren door organische vormen zoals fossielen. Deze versteende 
sporen van leven uit het verleden vormen zo een basis waaruit beelden ontstaan die door het bakken weer steen worden en 
gezien kunnen worden als nieuwe levensvormen. Daardoor is de cirkel weer rond.
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SECRETARIAAT PLANTENMARKT
Het secretariaat en gelegenheidscafé van de PLANTENMARKT bevindt zich in zaal Madelon

LENTE IN CONCERT
14u00  Optreden van het Kon. Gemengd Parafonenkoor (kerk)
16u00  Optreden kinderkoor “de Parafoontjes” (Zaal Madelon)

OFFICIËLE OPENING VAN BUURTWEGEN 59 en 61 DIEPMEEREN
10u45 samenkomst aan de kerk, wandeling naar de buurtwegen 

langs Houtenmolenstraat en Vekenstraat

SINT-AMANDUSKERK
De geklasseerde kerk is open tijdens de plantenmarkt

NATUURPUNT
Kinderatelier “maken van nestkastjes” voor kinderen vanaf 10jaar

KLEUTERSCHOOL
Gelegenheidscafé, met animatie voor kleuters en peuters

ALLE E VENEMENTEN ZIJN GR ATIS TOEGANKELIJK -  MEER INFO OP w w w.op dorp.b e
Met medewerking van het Gemeentebestuur en milieuraad

13e internationale PLANTENMARKT
zondag 22 maart 2015 van 10u tot 17u

22 maart : Feestelijk bezoek - programma zie website:

www.hetmiddelpunt.eu



MET MEDEWERKING VAN HET GEMEENTEBESTUUR BUGGENHOUT,
MET DANK AAN vzw MOL (Middenstand Opdorp Leeft), ONZE AMBASSADEURS,

AAN DE KUNSTENAARS EN ALLE HELPENDE HANDEN.

Tweejaarlijkse Beeldententoonstelling

in het Middelpunt van Vlaanderen.
Catalogus : 2,00 €

& 22 maart’15 : Internationale plantenmarkt

16
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Catalogus : Pagina-opmaak, vormgeving & druk : www.krisvdb.be • 2015
Verantw. uitgever : vzw Opdorp Het Middelpunt, Dries 40 - 9255 Opdorp

met het FEESTELIJK bezoek  op 22 maart 2015

Feestelijk bezoek in gezelschap van Sven Gatz,
Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Opdorp 14u - Klokske
voor het programma zie website : 

www.hetmiddelpunt.eu of Facebook.com/opdorphetmiddelpunt

www.hetmiddelpunt.eu

HOU ALVAST ZATERDAG 25 APRIL 2015  VRIJ - ZAAL MADELON OPDORP - VOOR ONS

TWEEDE “VRIJHEERLIJKHEIDSBAL”...

www.hetmiddelpunt.euwww.hetmiddelpunt.eu

met het met het met het met het 

Sfeerbeelden van vorige edities


