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B Handelszaak Adres Titel werk Omschrijving of gedicht

1 Bouters Hans Stationsstraat 4 Slakzwam van Wil Ik ben Willeke, ik wandel graag in de natuur, door de velden en bossen. 
Goed voor lichaam en geest! Ik maak dan foto’s om inspiratie op te 
doen voor mijn lessen projectatelier. In deze zwam zag ik wel een mooi 
huisje voor een dakloze slak. Met als resultaat de slakzwam of 
zwamslak.

2 DMG Stationsstraat 30 Theehuispot van Maria met huisjes van 
Marleen, Hilde, Karina

3 Doremi Abeelstraat 37 Bewaardoosje met natuurelementen in 
porselein van Liliane. En werk van wit 
porselein.

Op deze manier wil ik de natuur omarmen en ons er aan laten 
herinneren dat we er zorgvuldig moeten mee omspringen.

4 In de engel Abeelstraat 32a Handschoen van porselein met virus van 
Maria

5 21 Heren Hommes Abeelstraat 21 b Moeder naturel met takken en armsculptuur 
met peer.

6 New Vogue Abeelstraat 5-7 Porselein (wit) van Liliane landschap. Deze objecten van porselein zijn ontstaan tijdens de eerste lockdown. 
Deze periode gaf me de tijd om met keramiek fulltime bezig te zijn en 
tevens kon ik mijn cursisten aanmoedigen om met klei verder te bijven 
experimenteren.
Het gebrek aan sociaal contact met familie, vrienden, collega's en 
cursisten, en de onvoorspelbaarheid van het virus bracht me op het idee 
dit gevoel over te brengen in mijn keramieksculpturen.

7 Optiek Dhondt Rooseveltplein 23 Kannetje van Micheline en dienblad met 
theepot en tasje van Hilde.
Tea for one

Tea for one

ze komt elke dag
klokslag half vier 
voor háár momentje
even naar hier

Zoals altijd vraag ik haar:
"wat mag 't zijn vandaag?"
"voor mij een kopje thee…
met een koekje
graag"

Hilde
8 Chocolaterie 

Hermes
Franklin 
Rooseveltplein 31

Varkentje met ruiter van Maria

9 Coiffure Laurence Peperstraat 32 Haar in de wind van Nicole Van landschap tot figuur. Zoals de wind, de duinen in een golvende en 
steeds veranderende beweging vormt wordt hier het haar op dezelfde 
manier nagebootst, maar permanent in zandkleurige klei vastgelegd.

10 Standaard 
boekhandel

Peperstraat 24-26 Boomschorsdiertje: bosinspiratie van Wil

11 My Phil Peperstraat 22 Fontein van Veronique.

12 Shoes and fashion 
Vandercammen

Peperstraat 16-18 Dino met ruiter van Greet

13 Electro (leegstaand 
pand)

Peperstraat 12 Klassikaal werk met totems van Hilde, 
Marleen, Karina…
Landschapjes van keramiek van Liliane
Twee figuranten van Kathleen

Twee figuranten van Kathleen
“Sinterklaaskoeken zegt iemand,
laat ze toch dansen denk ik,
de lente komt eraan.”

Landschapjes van keramiek
Mijn thema's zijn veelal geïnspireerd op micro/macro-organismen maar 
ook maatschappelijke onderwerpen sijpelen er in door - zoals de 
climaatcrisis - en dit alles overgoten met een vleugje fantasie. Ik 
combineer dus een geabstraheerde verwijzing naar de natuur, ook op 
microscopisch niveau, naar geologische systemen met patronen van 
groei, verval, degradatie, erosie... De invloed van de door de mens 
gemaakte structuren en materialen in relatie tot de natuurlijke 
groeipatronen tonen zich als een geheel. Andere werken brengen een 
denkbeeldige hybride van micro/macro organismen tot leven met 
geologische en biologische fauna en flora van land en zee.
Aardig wat werken kunnen op een keramiek porseleinen sokkel 
geplaatst worden. Op deze manier worden ze verheven en van hun 
aardse karakter ontdaan. Maar er zijn er ook die zowel als 
wandsculptuur opgehangen kunnen worden als op een sokkel geplaatst 
worden. De sokkels en de sculpturen zijn onderling verwisselbaar.

14 Apotheek Sarah 
Haentjes

Peperstraat 10 Pot met rode blaadjes van Nadia

15 Schoenmaker 
Hakky

Peperstraat 17 Sokschoen van Nicole Van ambacht tot kunst eenzelfde streven naar hoogstaand kwaliteit.

16 Bourlez Peperstraat 7 Hand met lange vingers van Stijn

17 Optiek Sophie Peperstraat 5a Porselein (wit) van Liliane
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18 Bárlee apéro bar Grote Markt 26/ 
0001

Vrouwelijke witte torso van Nadia, dansend 
koppel van Carol, Art Deco kannetje van 
Marleen

19 Reisbureau Easy 
Travel

Hospitaalstraat 4 Gedreven door de de wind van Nicole

20 Hoge Mote De Biesestraat 2 Uitkijktoren van Maria en Marleen.
Foto: bosplant van Wil met vrouw van Greet.

Enkel te bezichtigen tijdens de openingsuren van de toeristische dienst.

21 Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen

Wolvestraat 37 Foto: de egel van Carine.
Drie uitstalramen met wisselend klassikaal 
werk van cursisten keramiek en 

j t t li22 The Tower Kleine Markt 9 Gekleurde keramische schalen van Liliane
Foto: kever

De kleur en de textuur van deze schalen refereren naar deze bijzondere 
gevel bekleed met keramische tegels.

23 Uutvercoren Sint-Martensplein 6 Potje met perforaties van Mireille

24 Baguetelle Sint-Martensstraat 
35

Theekannetje rood-geel-groen van Mireille

25 Nathalia Tsala 
conceptstore

Sint-Martensstraat 
12

Twee aapjes van Carol
De kraaien vrouw van Stijn

Dialoog tussen 2 aapjes in klei. Zullen we blijven of zullen we gaan. t’Is 
Hier best leuk tussen de mensen, komend en gaand, wat een vrijheid. 
En wij dan, naar de zoo of terug naar het oerwoud waar al de bomen zijn 
gekapt. Ik blijf, ik ook.

26 Bel’ Lumière 
boekhandel

Sint-Martensstraat 
10

Mr Potatohead en verhalenoctopus van Heidi In het strakke kader
Van serviesgoed
En 10 bij 10 bij 10 cm
Namen mijn handen
Een loopje
Met een hoopje
Klei
En
Het kind in mij
Hier staat nu
Mr Potatohead
Stevig in de schoenen
Klaar om de
Wereld
In te stappen

27 Le temps Perdu Sint-Martensstraat 
7

Kop en schoteltje van Heidi Niets gaat verloren

Wat restjes
Kleine lapjes
Klei
Geknipt voor
Een schoteltje
Een gevouwen
Kopje
Wat experiment
Met slib
En glazuur
Geel als honing
Geen verloren
Klei
Geen verloren
Tijd

28 Drie magiërs Wijnstraat 17 Zes bordjes en met theepot en theepot- 
paddestoel van Karina

Magie

Ik begon als een klompje klei
en werd een theepot en schaaltje
Met wat inspiratie, wat rollen en 
begon mijn spannend verhaaltje
Ik kreeg een mooie tekening
alsook enkele warme kleuren.
En zelfs na een likje honingglazuur
stond er nog heel wat te gebeuren
Ik verdween in de oven
op wel 1100 graden
Naar hoe ik er zou uitzien
was het nog 2 dagen raden
Een verrassing
is het elke keer
Magie met klei….
het smaakt naar meer!

29 Lingerie Pauline Franklin 
Rooseveltplein 5

Bewegende vrouw op sokkel van Carol In een dansende beweging zwevend door de lucht ontworpen in 
donkere klei, straalt vreugde en vrijheid uit. Heel nodig in de huidige tijd.
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30 Le Thai Belle Rooseveltplein 9 Twee vierkante schaaltjes en kommetje van 
Heidi

Met de ogen dicht
Proevend
Van kruidige curry
Dromend
Van verre oorden
Kleurrijke Zonsondergangen
Nieuwe horizon
Met exotische kleuren
Omring ik mij
Reizen
Kan ook heel dichtbij

31 Spiers 
Slaapconfort

Franklin 
Rooseveltplein 16-
17

1. Oor van Carol. Oor en binnenoor.
2. Geuzentoren met paddenstoelen en egel 
van Carine
3. Vos op sokkel van Carol
4. Rinoceros van Katleen
5. Kop diermens van Stijn
6. Dier-mens met oren van Maria

1. Een van de belangrijkste zintuigen samen met het zicht.
Staat in directe verbinding met de spraak. Het gaat over communiceren, 
luisteren, afluisteren en opnemen maar ook genieten van stilte en rust. 
Slapen op zijn twee oren. Hier bent u aan het juiste adres.

2. Ik ben Carine, mama van 7 kids en ben dit schooljaar gestart met 
projectatelier.
Wandelen door bossen en velden met mijn gezin is echt mijn ding. Ik 
heb mij dan ook laten inspireren door de Geuzentoren in de muziekbos.

32 Elisa Lee Fostierlaan 8-10 Kannetje met blauw bloemdeksel van Mireille

33 Fietsenwinkel Van 
Hauwaert

Gefusilleerdelaan 
9

Twee theekannetjes en tasje met 
honingglazuur van Veronique

Aan Theepotje vanwege Dekseltje
Theepotje klein en fijn
Fijn dat ik je dekseltje mag zijn
Men zegt toch : op ieder potje past een deksel
Wel ik waak over jouw treksel
Wij horen bij mekaar Niets is minder waar.
Ontstaan uit klei, samen lekker warm in de oven 
En wat fijn, ik mag steeds boven.

34 Kurts look kapper Leopold 
Sturbautstraat 6

Dansend koffiekannetje en vis van Micheline Ik ben een theepot uit klei en slib, 
rond van buik hier is mijn oor en daar mijn tuit. 
Als het water kookt dan roep ik luid, til me op en schenk mij uit...

Micheline

Projectatelier 

Boekhout Wil

Buelens Nadia

Callawaert Carine

Foubert Stijn

Hantson Nicole

Karmé Carol

Vanhoutte Greet

Walleyn Kathleen

Keramiek 

Cambier Marleen

Denhaerynck Micheline

De Voght Hilde

Gordier Catherine

Jacobs Veronique 

Soblet Mireille

Vanhaelen Karina

Van Mieghem Maria

Wolfvelde Heidi
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	Werkblad 1 - Wandeling Omschrij

