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⓬ Schoonderhage - Kloosterstraat 4 - Iddergem

Bewoners Schoonderhage
Binnen het activiteitenprogramma van Schoonderhage nemen artisanale en 
artistieke bezigheden een belangrijke plaats in. Kunst als grensverleggend 
medium voor mensen die zo dikwijls met grenzen en beperktheden zijn gecon-
fronteerd. Een tentoonstelling als smeltkroes van authenticiteit, kleur, warmte 
en ontroering.

Etienne Lecompte (°1931 - †2010) was een veelzijdig kunstenaar in zijn 
onderwerpen en gebruik van grafi sche technieken. Zo kon hij papier laten 
leven en kleuren suggereren in zwart–wit houtskooltekeningen. De liefde voor 
natuur en cultuur zijn sprekend aanwezig in elk werk. Al snel doken ook men-
sen op in zijn werk, die hij ontmoette in verre oorden, mensen met een verhaal.

Roland Monteyne (°1932 - †1993) maakte in 1965 zijn eerste bronzen 
beeldhouwwerk. Zijn beelden zijn half abstracte sculpturen, vaak gestileerde 
lichamen zonder hoofd. In 1970 richtte hij een bronsgieterij op in het sashuis 
van Herdersem waar hij actief bleef tot aan zijn dood. Roland voelde zich 
vooral een dichter, die gebruik maakte van beeldhouwkunst om zich uit te 
drukken.

André Van Schuylenbergh is schilder, tekenaar, gouachist, grafi cus 
en beeldhouwer. Hij debuteerde neo-realistisch met een voorkeur voor fi guren 
en evolueerde naar geometrisch-cubistische composities. Het vrouwengelaat, 
gestileerd weergegeven in enkele rake, soepele lijnen, maar niettemin sensua-
liteit en mysterie uitstralend, vormt meestal de blikvanger in zijn werken. In zijn 
recentste werk keert André terug naar een nieuw soort realisme. 

Gilles Van Schuylenbergh is van oordeel dat schoonheid overal schuilt, 
zelfs in ‘lelijke’ dingen. Dit benadrukt hij door een uitgezuiverde compositie en 
het accentueren van kleuren en texturen. In een kunstwereld van concepten en 
performances probeert hij zijn werk zo zuiver mogelijk te houden.

Gert Van Weyenberg studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Acade-
mie te Gent. Over zijn werk zegt hij: “ Ik haal de dingen uit hun verstikkende 
evidentie, ik ontdoe van etiketten en gebruiksaanwijzingen om de dingen als 
ding zichtbaar te maken, ik open de schil en wat zich toont is een nieuwe, of 
juist de oeroude vergeten zichtbaarheid, onscherp en wankel want levend.”

⓭ Hof Ten Henne - Hoogstraat 106 - Iddergem

Yves Rhaye (°1936 - †1995) was schilder, beeldhouwer, sculpturaal kera-
mist en ontwerper van juwelen. Hij studeerde beeldhouwen aan de Academie 
te Gent bij Robert Heylbroeck. Zijn werken staan tentoongesteld in het Pren-
tenkabinet te Brussel en in de musea van Elsene, Oostende, Kortrijk en Ieper.

Geert Bauwens volgde sierkunsten aan de Aalsterse Academie en is 
sindsdien continu op zoek naar de ideale vorm. Hij construeert doeken in 
donkere en felle tinten waarin brede vormen groeien die een welsprekendheid 
bezitten en een sfeer oproepen van iets dat men nooit eerder zag.

Agnes Van Ransbeeck neemt in de gevarieerde Vlaamse traditie van 
de beeldende kunsten een unieke plaats in. Steen, brons, marmer, inox en 
arduin roepen een mannelijke wereld op van onbehouwen kracht, monumen-
tale zwaarte en het overmeesteren ervan. Als beeldhouwer, beeldenstormer 
en -temmer blijft ze vrouw, fi jnzinnig, discreet, en vormt ze heel persoonlijke 
fascinerende beelden. 

Jos Decordier genoot haar opleiding aan de Academie voor Schone 
Kunsten te Gent. Ze verwerkt de bol als oneindig iets in haar composities. Elk 
schilderij vertegenwoordigt een langdurig proces van zoeken in de diepten van 
de onpeilbare psyche. Met de dégradé-techniek creëert ze subtiele moment-
opnamen. 

Thierry Van Vreckem studeerde af aan het Hoger Kunstonderwijs Sint-
Lucas en volgde grafi ek en beeldende kunst in Praag. Zijn eerste schilder-
werken die de openbaarheid (mogen) zien zijn ‘schimmen’, mensen zoals ze 
eruitzien als ze het gezicht van de dagelijkse maskerade hebben afgelegd.

⓮ Eenemolen - Eenestraat 34 - Iddergem

Felix Everaert (°1931 – †1977) werd destijds in één adem genoemd met 
streekgenoten Yves Rhaye, Roland Monteyne en Etienne Lecompte, bijna 
kon er van een kunststrekking of -stroming worden gesproken. Deze vroegere 
bewoner van de Eenemolen was een eigenwijs kunstenaar en schilderde zijn 
eigen realiteit. Zijn late werken zijn expressief en verhalend, buitenaards en 
superrealistisch.

Patrick Van Craenenbroeck bouwt aan een bevreemdend en geheel 
eigen universum, onbewust geïnspireerd door oude culturen, waarin hij een 
actuele boodschap kan brengen. Tijd is een illusie, een zich steeds herhalend 
anachronisme. Daarom schept hij een soort nieuw volk, ‘reizigers in de tijd’, 
waardoor hij op een sublieme manier de schakels tussen verleden, heden en 
toekomst tot leven brengt.

⓯ Bibliotheek - Vrijheidsstraat 11 - Denderleeuw

Wim Adriaenssens is designer van meubels en kleding en kunstschilder. 
Hij maakt geen onderscheid tussen een functionele en een artistieke vorm. Zijn 
benadering is steeds dezelfde: een vorm ontstaat uit een interactie van een 
aantal parameters.

Ann Adriaenssens schildert hoofdzakelijk hedendaagse stillevens en 
dierenportretten, soms ook personages. Haar schilderijen zijn een neerzetting 
van sfeer. Realistisch met een subtiele mengeling van verbeelding. Pareltjes 
van eenvoud.

⓰ Adentro - Kasteelstraat 56  - Denderleeuw

Herwig Van Holsbeeck is interieurarchitect van opleiding en beoefent 
ook de plastische kunsten. Zijn werk gaat vooral over vrede, verdraagzaam-
heid, respect voor mens en natuur en sociale wantoestanden over de hele we-
reld. Gevoelens, indrukken, bewogenheid, een ode aan Ensor, Miro en Magritte 
worden vertaald in tekeningen, schilderijen, assemblages en zelfs torso’s.
Buiten de Kunstroute kan men de tentoonstelling bij Adentro nog tot eind juni 
komen bekijken, elke dag van 10 tot 13 uur en woensdag de hele dag tot 18 uur.

María Eugenia González werd geboren in Buenos Aires en behaalde 
de titel van Meester in de Plastische Kunsten. In 2012 werd ze lid van het 
kunstencollectief ‘Transoceanico’ in België. In haar werken zien we ‘femmes 
fatales’, machos, de tango, ... Ze tekent met pen en inkt, soms gecombineerd 
met acrylverf, en gebruikt sterke kleuren om de ‘warmte’ van Latijns-Amerika 
over te brengen. 

Benjamin Wachel studeerde aan de Academie van Schone Kunsten in 
Namen. Zijn werken variëren van acryl op doek tot een grote boom in ijzer. Hij 
gebruikt etstechnieken en grijpt vaak naar recycleerbaar materiaal zoals vinyl. 
Tijdens de Kunstroute begeleidt hij 2 workshops 'Action painting'.

Monica Weissel is een Argentijns-Duitse kunstenares. Haar werk bevat 
soms videoprojecties en digitale kunst zoals fotomontages, webdesign en cul-
tuur- en toeristische gidsen. Monica is heel actief in en rond Brussel en Buenos 
Aires via kunstwedstrijden, tentoonstellingen, workshops,…

❻ Voetgangerstunnel station

Emile Meyermans is een amateurfotograaf die op zijn vijftigste het ‘foto-
licht’ zag. Landschappen, abstract, architectuur, studio-objecten, maar ook de 
mens weten hem te boeien. In samenspraak met de cultuurdienst digitaliseerde 
hij vorig jaar bekende gebouwen en plekjes in Denderleeuw. Een selectie 
daarvan is tijdens de Kunstroute te bezichtigen.

❼ Tuin Herman De Backer - Hoogsteenveld 6 - Welle

Herman De Backer noemt zichzelf een plastisch kunstenaar. Hij gebruikt 
vele artistieke en diverse werkvormen vanuit een zeer brede levensinteresse. 
Zijn soepele kijk op de wereld en zijn eigenwijze inspelen hierop, maken zijn 
werken tot kunst.

❽ Café Snooker Time - Langestraat 80 - Welle

Willy Leonard Wauters volgde een opleiding aan de academie te Lie-
dekerke en maakte deel uit van het project ‘Poëzie en kunst Denderleeuw’. Bij 
‘Kiezen voor kunst’ won hij al enkele keren de publieksprijs.

❾ JC Pingie - Hertstraat 98 - Welle

Joy Ancaer studeerde af in het kunstonderwijs en tekent of schildert graag 
zo realistisch mogelijk. Ze werkt met verschillende technieken zoals bister, 
houtskool, potlood, pastel en olieverf. Wie graag zijn ideale foto wil laten schil-
deren of tekenen, is bij Joy aan het juiste adres. 

Niña Chilena volgt les aan de kunstacademie in Aalst. Haar werk kenmerkt 
zich vooral in het excessief gebruik van grijstinten. Ze vertrekt steeds vanuit 
een heldere potloodtekening en evolueert – door het gebruiken van verschil-
lende materialen - naar een warme, romantische weergave. 

Hedwig Lagring is hobbyschilder zonder opleiding en creëert abstract 
op doek en paneel. Met acrylverf schildert hij graag in felle kleuren en met 
palletmes. De toeschouwer moet meestal zelf uitmaken wat hij in het werk ziet, 
dus titels op een werk plakken is niet aan hem besteed.  

Marnik Vander Heyden, met als opleiding beeldhouwen en keramiek, 
maakt surrealistische beelden uit staal en klei. Hij maakt zonderlinge creaturen 
die gevoelens van angst, ontgoocheling, onmacht of verdriet uitdrukken.

Carine Van den Stock is een autodidactisch schilder. Haar werken wor-
den spiritueel abstract genoemd en zijn heel vernieuwend. Ze zijn opgebouwd 
met acrylverf, natuurlijke vindmaterialen en fi jne reliëfstructuren waardoor een 
3-D effect ontstaat.

❿ Hoeve van de Wildebeek - Wildebeek 83A - Welle

Marco De Vylder begon met tekenen en schilderen, maar voelde al snel 
de behoefte om vrijstaande beelden te ontwerpen. ‘De vrouw’, in al haar facet-
ten, loopt als een rode draad doorheen zijn hele oeuvre.

Pierre Van Holsbeeck volgde een opleiding tekenen en schilderen aan 
de Academie te Aalst. Sinds 1982 gebruikt hij de airbrush-techniek in zijn werk. 
Dit alles met een mysterieuze kijk op het leven of fantasie–art. Zijn voornaam-
ste inspiratiebronnen zijn dans en beweging. 

Christoph Van Daele  kent als 'jonge' kunstenaar een steile opgang. Zijn 
beeldtaal en kleuren spreken een heel groot publiek aan. Hij recycleert drukke 
beelden en schenkt ze een nieuw en rustig leven. Hij vergroot ze soms uit, 
haalt ze uit hun historische context, geeft ze een nieuwe betekenis en biedt 
daardoor een verfrissende kijk op de wereld.

Jorisv (Joris Verbeeck) volgde een opleiding beeldhouwkunst aan het 
St-Lucasinstituut en l’ Academie de la Cambre te Brussel, aangevuld met 
vrije grafi ek aan Academie Benk (Brussel). Sculpturen, schilderijen, collages, 
etsen en foto's refl ecteren een zoeken in het verwerken van ruwe materies tot 
coherente beelden. Soms donker, soms grappig, …

Wilfried Jacops is sinds 1991 zelfstandig beeldhouwer en was voordien 
werkzaam als steenhouwer bij de restauratie van monumenten. Hij werkt 
vooral in blauwe hardsteen en marmer volgens de ‘taille-directe’ techniek. De 
centrale thema’s in zijn werk zijn ontstaan, groeien en geboren worden vanuit 
de kiem-vorm.

⓫ Woning en tuin Rosette Van Oudenhaege - Groebel 30 - Iddergem

Rosette Van Oudenhaege heeft steeds een grote interesse gehad voor 
tekenen en schilderen, boetseren met klei, beeldende kunsten en bloemschik-
ken. Ze is volledig autodidact en experimenteerde met nieuwe schildertechnie-
ken op zijde met verrassende resultaten tot gevolg.

❶ Pastorietuin - Dorp 18 - Denderleeuw

Jan Clement probeert een sfeer van innerlijke warmte te scheppen. Het we-
zen hiervan ligt vervat in één moment: levensvreugde, genot en rust samenge-
bald binnen de contouren van de vrouwelijke lijn. Voeg daar het element dans 
of muziek aan toe en het wordt meteen een stil genieten. Zuiver technisch is 
het werk opgebouwd uit het samen lassen van staafjes inox en het toevoegen 
van inox-lasdraad.

❷ Den Breughel - Dorp 11 - Denderleeuw

➔ FOYER

Raluca Moldovan noemt haar project ‘de geometrie van de angst’. 
Ze speelt met vragen over menselijke gevoelens als agressie, frustratie en 
obsessie. Achter het lichaam huist een wereld van uitputting, horror, onkunde, 
verminking, ... angst om te zijn of niet te zijn.

Lyudmyla Volosnyna is geboren in Oekraïne en woont sinds 2002 in Bel-
gië. Momenteel volgt ze een academische opleiding in Aalst. Haar aquarellen 
charmeren door hun lichte kleuren en roepen vaak een verstilde droomwereld 
op.

Jerome Aloïs Van den Spiegel heeft zich vanuit zijn opleiding 
meubeltekenen en zijn ervaring als lesgever meubeltekenaar toegelegd op 
aquarel-, gouache-, olieverf- en icoonschilderen. Hij volgde opleidingen aan 
de Academie Hogere Afdeling Ninove, de Aquarelclub Ninove en Iconen in het 
Kruispunt te Denderleeuw.

Hugo De Gendt is een veelzijdig tekenaar en schilder en hanteert daarbij 
zowel potlood, houtskool, inkt, pastel, aquarel als olieverf. Hugo werkt graag 
naar model en trekt vaak de natuur in. Hij is autodidact en pure liefhebber.

➔ ZAAL

Danny Boone studeerde keramiek aan de academies van Liedekerke en 
Dendermonde en is actief in het kunstatelier ‘De versteende stilte’ in Lebbeke. 
Ze is gefascineerd door de ongrijpbare harmonie tussen massa, volume, ruimte 
en lichtinval. Door nieuwe ordeningen van vormen wordt er rust gesuggereerd 
als tegenwicht voor de dagelijkse chaotische samenleving.

Marleen Deneys studeerde vorig jaar af in de keramiek aan de academie 
te Liedekerke. De verticaliteit in haar werken staat voor het sacrale, het in 
verbinding staan met de kosmos. De rechtopstaande vormen zijn geïnspireerd 
door menhirs en steencirkels zoals Stonehenge, waarvoor ze al heel haar 
leven een fascinatie heeft. 

Florence Dessaint is biologe van opleiding en put inspiratie uit het leven 
in micro- en macroscopische ecosystemen. Haar diepe passie voor kunst en 
natuur uit zich in levendige en kleurrijke creaties. Uit klei, emails, oxiden en 
nieuwe materialen creëert Florence dieren, wezens en andere levensvormen.

Viviane Herremans begon na haar opleiding schilderkunst aan de Acade-
mie in Aalst met keramiek. In haar werken spelen vooral natuurkrachten zoals 
licht, erosie en vervormingen een grote rol, waardoor de werken iets mysteri-
eus krijgen. Sommige creaties doen denken aan het ontstaan van de aarde.

Berrie Jacobs is geboren in Rwanda. Hij vertoeft graag in het schemerge-
bied waar de wetten van de zwaartekracht opgeheven worden en bestaande 
normen wegvallen. Hij maakt vreemde sculpturen bezield door grillige ritmische 
patronen die verwijzen naar oude riten, organische vormen en magische 
objecten.

Christophe Roeland heeft een opleiding schilderkunst gevolgd aan de  
Kunstacademie in Aalst en nam deel aan vele groeps- en solotentoonstellin-
gen. 

❸ Galerie Kruispunt - Collegestraat 17 - Denderleeuw

Galerie Kruispunt stelt haar deuren open voor de Gemeentelijke Acade-
mie voor Beeldende Kunst  Liedekerke, afdelingen keramiek, schilderkunst, 
tekenkunst en monumentale kunst. De studenten presenteren er hun werken.

❹ ’t Kasteeltje parketzaal - Stationsstraat 7 - Denderleeuw

Lucie Brulin presenteert haar overzichtstentoonstelling. Haar olieverfschil-
derijen roepen een zeer eigenzinnige verbondenheid met de natuurelementen 
op. Met het hanteren van symbolische en lyrische accenten en een fascine-
rend, explosief kleurenpalet overstijgt ze de realiteit van het alledaagse.

❺ ’t Kasteeltje + Koetshuis - Stationsstraat 7 - Denderleeuw
collectief 'Transoceanico'

Kevin Denis werkt zijn kunststudies af te Brussel. Deze jonge kunstenaar 
richt zich op een mix van straatkunst, architectuur en hedendaagse objecten. In 
een van zijn series belichaamt hij de zin naar evolutie, het mogelijk maken van 
een link tussen immobiliteit en beweging in de ruimte, waarbij de toeschouwer 
zelf acteur wordt

De Kunstroute is een organisatie van de 
Denderleeuwse cultuurdienst




