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Beste bezoekers van onze Kunst- en Ambachtenmarkt,

Iedere plek op aarde heeft zijn eigen charme. Helaas durven natuurrampen en 
menselijke ingrepen deze charmes wel eens grondig te verstoren. Vissenaken is 
hiervan gelukkig veelal gespaard gebleven.

Ons dorp is niet alleen een charmant dorp, maar is daarboven ook heel actief.
Getuige hiervan zijn de vele actieve verenigingen. Samen hebben we in 2009 
deelgenomen aan de wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ waarbij we tweede 
eindigden, maar op 6 september 2009 toch een onvergetelijke dorpshappening 
organiseerden. 

Eind 2009 werd dan de vzw Vissenaken ons dorp leeft geboren. En in het 
voorjaar van 2010 was het raak. We wonnen de wedstrijd ‘Dorp op stap’ 
en naast een druk bijgewoond concert in Vissenaken, trokken ruim 300 
Vissenakenaars op 2 mei 2010 naar Brussel.

In 2011 werden we door de Landelijke Gilden uitgeroepen als ‘Dorp in de kijker’. 
Een jaar lang werden allerlei activiteiten in ons dorp extra in de verf gezet.

Dit jaar werd Vissenaken geselecteerd voor het Hageland om mee te werken 
aan het Europees Leader Project ‘Ontmoet je buren’. 2012 is dus het jaar 
van ‘Dorp ontmoet zijn buren’ (Hageland, Haspengouw, Hesbaye). Dit uniek 
samenwerkingsverband brengt één aspect van onze dorpsfeesten, de Kunst- en 
Ambachtenmarkt, onder de ruime aandacht.

Daarnaast zijn er het eerste weekend van september nog heel wat andere 
dingen te beleven in onze mooie plattelandsgemeente. We zijn bijzonder fier en 
gelukkig dat we ons dorp op deze manier kunnen promoten. Want,… 

Vissenaken leeft!

Greet Rome-Verbeylen, Wim Bergé,
Coördinator Voorzitter
Kunst- en Ambachtenmarkt Vissenaken ons dorp leeft vzw
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In het kader van het Cultureel Europees Leaderproject ‘Ontmoet 
je buren’ organiseert Vissenaken ons dorp leeft vzw een Kunst- en 
Ambachtenmarkt waarvoor ruim 45 kunstenaars en ambachtslui uit 
Hageland, Haspengouw en Hesbaye brabançonne ingingen op de 
uitnodiging om hun werk aan het grote publiek in Vissenaken voor te 
stellen.
U bent van harte welkom om met hun creaties kennis te komen 
maken op zondag 2 september 2012 van 10 tot 18 uur op het  
Sint-Pieterspleintje in Vissenaken.

ontmoet je buren

Met dit project beogen de drie deelnemende Leader-gebieden 
(Leader Haspengouw, Hageland+ en Culturalité en Hesbaye 
brabançonne) via het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
Leader de regio te versterken en  ontmoetingen en uitwisselingen 
tussen plattelandsactoren onderling en met inwoners te bevorderen. 
Samenwerking en gezamenlijke promotie staan hierbij centraal.
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Dans le cadre du projet Leader culturel européen ‘A la rencontre de 
nos voisins’, Vissenaken ons dorp leeft vzw organise un Marché de 
l’art et de l’artisanat où des artistes et des artisans du Hageland, du 
Haspengouw et de la Hesbaye brabançonne sont invités à montrer 
leur travail au grand public.
Soyez les bienvenus et venez admirer leurs créations.
Rendez-vous: le dimanche 2 septembre 2012 de 10 à 18h au Sint-
Pieterspleintje à Vissenaken.

a la rencontre de nos voisins

« Ontmoet je buren/A la rencontre de nos voisins » est un projet de 
coopération entre trois territoires, deux territoires flamands et un 
territoire wallon.

A travers ce projet, élaboré dans le cadre programme européen de 
développement rural « Leader », les trois territoires participants 
souhaitent développer la région en termes économique et touristique 
et encourager les rencontres entre acteurs de l’économie rurale et 
les habitants des trois régions « HHH » (Hageland, Haspengouw - 
Hesbaye brabançonne).
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Art-X Tienen 

Veldbornstraat 93, 3300 Tienen	 info@artxtienen.be	-	www.artxtienen.be

Kunstkring Art-X Tienen vzw, Forum voor kunstenaars uit Tienen en omstreken  
(met de steun van de stad Tienen)

Atelier Creatieve Expressie, Kalligrafie 
Arlette	Biesemans,	Francine	Bollen	 
en	Nicole	Deputter 

Leuvensesteenweg 173, 3370 Boutersem	 016	72	05	54	-	0494	38	40	33	-	arlette.biesemans@telenet.be

ACE (Atelier voor Creatieve Expressie Lubbeek) afdeling KALLIGRAFIE. 
Hedendaagse kalligrafen kunnen putten uit een rijk erfgoed van Latijnse schriften die meer dan 
2000 jaar geleden werden ontwikkeld. 
De afdeling Kalligrafie aan het ACE Lubbeek bestaat meer dan 10 jaar en wordt geleid door Nicole 
Deputter en Francine Bollen. Arlette Biesemans neemt de kinderkalligrafie voor haar rekening. Op 
deze Kunst- en Ambachtenmarkt bieden we eigen werk aan maar iedereen die onze stand bezoekt 
krijgt zijn/haar naam gratis aangeboden in een mooi kalligrafisch schrift.

Groepswerk naar Keith Haring van Art-X naar 
aanleiding van ‘Met Toeters en Bellen’ (2012), 
geschonken aan de Cultuurdienst van Tienen en te 
bewonderen in het nieuwe Tiense Vrijetijdscentrum.
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Diane Beirens 

Holbeekweg 14, 9450 Haaltert 053 63 09 72

Sinds 3 à 4 jaar maakt Diane met mondsjesmaat quilts. Ze leerde de techniek aan de hand van 
een eenmalige workshop, een 5-lessencursus en info op internet. Maar vooral de hulp van een 
vriendin, die al jaren naaister is en die zich heeft toegelegd op het maken van quilts, stimuleerde 
haar tot het verbeteren van haar techniek.
Diane gebruikt meestal de ‘feston’ steek in haar werken.

georges Bollens 

Valkenswaardlaan 35, 3300 Tienen 016 81 81 99

Schilderijen en tekeningen, natuurlandschappen
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Freddy D’hoop (allfr3d)

Sint-Rochusstraat 11, 3300 Goetsenhoven 016	81	87	25	-	dfnero@scarlet.be	-	www.flickr.com/photos/25512069@N00/show

Freddy is momenteel vooral bezig met foto’s (onbewerkt en bewerkt), cartoons  
en letterkappen in steen.
Verdere disciplines veelal occasioneel:
Collages, grafiek, keramiek, glasfusie, kartonnage, kalligrafie,  
logo’s en tal van experimenten betreffende kunst.

alberte Buelens 

Rue de L’eau 1, 1357 Hélécine 

Patchwork - broderie.
Réalisation de boîtes à bijoux etc.
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De groene gedachte 
Anne-Marijntje	Somers

Uilstraat 106, 3300 Tienen	 0474	20	99	03	-	a.somers@skynet.be

Boekenstand:
boeken rond menselijke ecologie (gezondheid, voeding en welzijn)• 
natuur en tuincultuur• 
volks- en kinderverhalen• 

goedele De Mey 

Bronstraat 12, 3300 Tienen	 016	82	22	13	-	goedele.demey@telenet.be

Schilderijen
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De Pottekaashoeve 
Diana	Suykerbuyk

Pottekaasstraat 7, 3440 Zoutleeuw	 0494	47	58	88	-	depottekaashoeve@skynet.be

De Pottekaashoeve is een biologische schapenboerderij waar verschillende oude schapenrassen 
gehouden worden.
In het wolatelier op de boerderij wordt de wol van de schaapskudde ambachtelijk verwerkt en 
voor het kleuren van de wol worden planten uit eigen tuin gebruikt.

Josiane de Wit 

Baty du Grand Bernard 86, 1470 Baisy Thy	 0477	42	09	71	-	josiane.dewit@skynet.be

Loisirs et passion. Statues en tissus, pièces uniques.
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Charles Debruyne 

24, Rue de Bronne, 1370 Jodoigne 010 81 16 25 - 0476 43 47 41

Dessinateur, peintre de Figurines
Né le 27/09/1932. Etudes 3 ans d’academie à Bruxelles.
Quelques expositions à Jodoigne, Bruxelles, Wavre, Anvers, Luxembourg, Clervaux.

Fenêtre sur mur 
Catho	Hensmans,	Jean-Michel	Uyttersprot,… 

	 www.fenetresurmur.be

« Fenêtre sur mur » est une association entre la Galerie du Crabe, « Comme un week-end à la  
mer » (collectif d’artistes) et le Centre Culturel de Jodoigne.
Nous organisons des évenements culturels dans notre région tels que parcours d’artistes, marché 
alternatif de Noël et expositions.
Lors de cette fête à Vissenaken, nous exposerons quelques artistes participant à nos activités.
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Galerie du Crabe, Jodoigne 
Carole	Guth

Rue de l’Eglise 15, 1315 Piétrebais	 0486	65	66	34	-	caroleguth@gmail.com

Traductrice professionnelle, a toujours aimé dessiner, et depuis qu’elle est freelance peut enfin 
s’adonner à cette passion avec le plus grand bonheur.

A fréquenté divers ateliers, puis s’est tournée vers l’académie RHOK pour suivre les cours de 
peinture pendant 6 années, privilégiant l’acrylique, ensuite 10 années de gravure, couronnées par 
le Prix du Jury, et deux années de sculpture au Rhok à Woluwé.
Fréquente actuellement les cours de gravure, peinture et autres techniques à la Galerie du Crabe, 
Jodoigne.

Techniques préférées : l’aquatinte, le vernis mou et le 
monotype.

Utilise également d’autres techniques : crayon, pastel, 
stylo plume, aquarelle et collages.

A participé à diverses expositions collectives.

Eau-forte, aquatinte, acrylique

Galerie du Crabe, Jodoigne 
Marianne	Dzieyk-Beffort

Rue de l’Eglise 15, 1315 Piétrebais	 0485	65	57	08	-	marianne@beffort.com	-	www.mariannebeffort.com

Née à Berlin, vit en Belgique depuis 1958.
Etudes de langues à Hambourg. Ancienne fonctionnaire 
européenne. Autodidacte. 
Plusieurs médailles et mentions.
Nombreuses expositions individuelles et de groupe en 
Belgique et à l’étranger.
Elle s’est spécialisée dans le dessin à l’encre de Chine et a 
développé une technique originale en alliant  l’aquarelle à 
l’encre. Cet ensemble adoucit à la fois la sévérité du trait 
de la plume et donne du corps à la fluidité de l’aquarelle.
L’huile, l’acrylique,  le fusain et le pastel sont également 
employés.
Formation en gravure à l’académie « Rhok » a Woluwé 
St. Lambert pendant 8 ans, terminée en 2010. Les 
techniques employées sont la pointe sèche, l’eau forte, 
l’aquatinte, le vernis mou , le sucre et le monotype.
Elle fréquente les ateliers de dessin et de gravure du « 
Crabe » à Jodoigne.
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gordina 
Doris	Vanwinckel

Schoolstraat 16, 3380 Bunsbeek	 0498	74	80	28	-	info@gordina	-	www.gordina.be

Herstellen van rieten stoelzittingen

ann Hermans 

Hakendoverstraat 17, 3400 Ezemaal (Landen)	 0486	88	76	76	-	ann.hermans@gmail.com

Zelfgemaakte juwelen van Swarowski, zilver en halfedelstenen.
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Viviane Josquin 

Rue Sainte-Catherine 88, 1370 Pietrain	 0496	80	73	19	-	vivi.porcelaine@hotmail.com

Peinture sur porcelaine.

Hof Van Savoye 
Esther	Janse

Vissenakenstraat 504, 3300 Vissenaken	 0477	96	45	55	-	info@hofvansavoye.be	-	www.hofvansavoye.be

Stofferen en restauratie/restyling van oude meubels
Maatwerk in massief hout en volhouten eiken vloeren
Wij bieden Totaaloplossingen voor iedereen die in oude stijl een huis wenst te restaureren
Grote stock brocante
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Kant-e-lier 
Greet	Rome

Kumtichstraat 331, 3300 Vissenaken	 016	82	10	97	-	greet.rome@gmail.com	-	www.lierlace.com

Atelier Kant-e-Lier bestaat uit een groep dames, met als coach Greet Rome-Verbeylen, die al meer 
dan 25 jaar bezig zijn met het bewaren, verspreiden en moderniseren van de Lierse Kant.
Workshops en cursussen in vele verschillende landen zorgen er voor dat deze kantsoort in de 
kantwereld niet vergeten wordt.
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KantelinK 
Annie	Vermôte

Nieuwesteenweg 22, 3850 Nieuwerkerken	 0497	54	88	53	-	www.kantelink.blogspot.be

Kant- en textielkunst
Wij kruisen en wringen
en scheppen creatieve dingen
We linken kant naar hedendaagse normen
en maken zo het verschil in textielvormen

Annie Vermôte, Rita Vanwelkenhuysen,...
Enthousiaste afgestudeerden van de Haspengouwse academie hebben zich verenigd in KantelinK 
op 14 september 2006.
Haar leden stellen tot doel, kantkunst en aanverwante transparante textiel- en kunstvormen te 
beoefenen.
De kanttraditie in Sint-Truiden verder te zetten en de vergaarde kennis door te geven aan 
geïnteresseerden.
Op regelmatige tijdstippen thematische tentoonstellingen van kant- en textielkunst te organiseren.
Nieuwe kanttechnieken aan te leren en deze op een eigentijdse manier te verwerken.
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Kaolien 
Liliane	Van	Asselberghs

Bosrede 2g, 9600 Ronse	 liliane@kaolien.be	-	055	20	93	38	•	0494	79	51	02	-	www.kaolien.be

Liliane Van Asselberghs is een creatieve duizendpoot. Tijdens haar studies grafiek volgt ze nog een 
avondopleiding keramiek. En tussendoor nog een tweejarige opleiding als modiste. Maar keramiek 
blijft haar grote passie. Ze richt haar atelier in en maakt aanvankelijk veelal grote objecten in 
aardewerk, steengoed en de combinatie van steengoed en porselein. 
Tijdens een workshop zilver- en porseleinklei groeit haar interesse voor het kleine object: de stap 
naar porseleinsieraden was gezet.
Onder de naam Kaolien brengt ze haar collectie porseleinsieraden, keramiekobjecten en hoeden.
Ze woont en werkt in de Vlaamse Ardennen.

Roger Kenes 

Leuvensesteenweg 285, 1910 Buken-Kampenhout	 roger.kenes@hotmail.com

Steenkappen - beelden
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Bruno lenarduzzi 

Rue du Moulin 17, 1357 Hélécine 0497 70 48 38 

Sculpture sur pierre et bois.

les ateliers du Coquelicot 
Karin de Wit

Rue des Coquelicots 2, 1300 Limal	 0494	57	30	75	-	dewit.karin@hotmail.com

Bijoux fantaisie en pâte polymer, Gelées de thé et thés aromatisés.
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Mandala 
Magda	Hoogers

Struikstraat 59, 3460 Bekkevoort	 0477	69	53	18	-	mandala@pandora.be

Plantaardige en decoratieve workshops, workshops op maat.

Les bijoux de Laure et Alphonsine 
Marianne Carrier

Rue Roncevoie 22, 4400 Flémalle	 0496	36	59	40	-	mariannecarrier04@gmail.com

Bijoux de fantaisie artisanaux

- 19 -



Marleen-art 
Marleen Piron

Blijkbaan 34, 3540 Herk-de-Stad	 0476	25	47	16	-	marleen-art@telenet.be	-	www.marleen-art.be

Vilten met wol

Wat is vilten?
Vilten, is een oeroude techniek.
Vilten is een lap maken zonder te breien, te weven. 
Vilten is wolvezels naast elkaar leggen en deze bewerken 
met warm water, druk van de handen en zeep.
De wolvezels zullen blijvend in elkaar grijpen en een 
samenhangend geheel vormen.
Vilten kent vele toepassingen zoals bloemen, wanten, 
sjaals, tassen, 3-dimensionele figuren en kledingsstukken.
Voorbeeld: leguaan 3-dimentioneel in 1 geheel gevilt, 
zonder tussenkomst van naald en draad.

lieve Mertens

Sint-Rochusstraat 11, 3300 Goetsenhoven	 0473	68	19	58	-	016	81	87	25	-	lmschrift@scarlet.be

Reeds op jonge leeftijd was Lieve gefascineerd door mooie letters. Zo’ n 30 jaar geleden kreeg 
ze de kans een eerste kalligrafieles te volgen. Ze maakte toen vooral klassiek werk met vele 
ornamenten, die telkens het beeld van monnikenwerk opriepen.
Doordat ze de laatste 10 jaar vele workshops en cursussen volgde bij verschillende lesgevers 

evolueerde ze naar de 
hedendaagse kalligrafie. 
Daarvoor gebruikt ze 
verschillende pennen, 
penselen en andere 
materialen.
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oooh la la 

Tin Mariën, Kampensweg 14, 3971 Heppen	 0474	73	79	80	-	clementiene@gmail.com
Isabelle Van Eyck, Mysteriestraat 21, 3300 Goetsenhoven	 0486	46	35	70	-	iveive73@hotmail.com
Veroniek Dutré, Kumtichsestraat 79 – 3370 Kerkom	 0486	76	27	07	-	www.veronika-art.blogspot.com
Jeanine Vandendriessche, Zonnebloemlaan 12 – 3061 Leefdaal	 0494	84	06	56	-	janine.vandendriessche@telenet.be
Lieve Lamberechts, Fabriekstraat 86, 3800 Sint-Truiden	 0478	49	48	57	-	lieve_van_den_bergh@hotmail.com

Oooh la la is een collectief van  
9 juweelontwerpers.  

Aan deze kunstmarkt nemen deel:  
Tin Mariën,  
Isabelle Van Eyck,  
Veroniek Dutré,  
Jeanine Vandendriessche en 
Lieve Lamberechts.

Papillio Kleuradvies 
Marleen	Peetermans

Vissenakenstraat 658, 3300 Vissenaken 0479	23	91	20	-	marleen.peetermans@telenet.be	-	www.papilliokleuradvies.be

Sjabloneertechnieken, gerecycleerde meubeltjes, kleuradvies.
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Margot Perez 

Broedersveld 42, 3560 Lummen	 0477	46	55	93	-	margotperez3560@gmail.com

Keramiek en bloemschikken

Perlézia 
Patricia	Duchateau

Kalenberg 37, 3210 Lubbeek	 0497	46	54	30	-	patricia.duchateau@skynet.be	-	www.perlezia.be

Perlézia juwelen worden in eigen atelier te Lubbeek gemaakt.
Patricia werkt met halfedelstenen, zoetwaterparels en zilver gehalte 925.
Ook kunnen oude zilveren/gouden sieraden gesmolten worden en getransformeerd tot een 
nieuwe creatie!
Zelfs gepersonaliseerde hangers zijn mogelijk!

- 22 -



Jef Pittomvils 

Kerkplein 2, 3471 Hoeleden/Kortenaken 016 77 76 27

Houten sculpturen

Roland Renson 

Rue du Centre 42, 1357 Hélécine	 marrolson@tvcablenet.be	-	0497	32	34	37

Poterie/céramique et gravure
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Emma Silversides 

	 www.emmasilversides.com

Opgegroeid in North Yorkshire, Engeland, ontdekte wielrenster 
Emma Silversides, al op jonge leeftijd haar passie voor de tekenkunst. 
Vanwege haar studies bleef tekenen, net zoals fanatiek fietsen, echter 
een hobby.
Na haar universitaire studies gaf ze wiskundeles en begon ze 
wielerwedstrijden te rijden. In diezelfde periode startte ze ook met het 
maken van tekeningen rond wielrennen die op beperkte schaal werden 
gecommercialiseerd.
Na enkele mooie uitslagen in de UK besloot Emma om alles op de 
wielersport te zetten. Ze kreeg een contract bij Lotto-Belisol en in 2010 
stapte ze over naar RedSun Ladies waar ze hard werkte in dienst van 
Emma Johansson. Nu rijdt ze voor het Sengers Ladies Cycling Team.
Ze houdt van de uitdaging om alle aspecten van de wielersport in een 
kunstwerk te vatten: het publiek, de omgeving, de motoren, de pijn en 
de concentratie van de renners,… 
Een aantal van haar werken werden vorig jaar geëxposeerd in het 
Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

lea Sinnaeve 

Route de Quenast 20, 1430 Bierghes	 0475	94	16	05	-	jan.vannerom@hotmail.com

Keramiek
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Paulette Stévigny 

	 paulette.stev@skynet.be

L’artisanat personnel, décoration sur boîtes et plateaux. 
Plateaux, dozen enz... op zijn engels en cultuurparels.

The Croft Artisanal Products 
Susan	Bushe

Fine Handmade Soap

Zelliksebaan 19, 3460 Bekkevoort	 0495	59	47	50	-	info@thecroft.be	-	www.thecroft.be
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tuin-Kunst 
Marc	Gijbels

Tipstraat 15, 3740 Bilzen	 0473	47	97	60	-	info@tuin-kunst.be	-	www.tuin-kunst.be

TUIN-KUNST (voorheen ‘t Buxusfiguurtje)
Windmobielen, mondgeblazen glas, metalen 
insecten en andere diertjes.

Jacques Vandalen

Saffraanberg 8, 3293 Kaggevinne-Diest	 0496	10	30	56	-	jacquesvandalen@hotmail.com

Schilderijen
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Willy van Esch

Sint-Hubertusstraat 45, Oplinter	 016	81	59	56	-	0478	21	07	64	-	willy.vanesch@telenet.be	-	www.willyaquarel.be

Willy van Esch behoort tot de groep van enthousiaste aquarellisten. Aquarel is voor hem een 
passie, een drug. 
Willy woont in Oplinter bij Tienen en is opgegroeid te midden van verf en kleuren. Zijn vader was 
laborant in de Tiense verffabriek Gallic en ontwierp in de jaren ‘50 nieuwe verven en kleuren. Willy 
zag zijn vader schilderen en kreeg toen waarschijnlijk, zonder het te beseffen, de schildersmicrobe 
ingelepeld.
Hij studeerde eerst pastel bij de Holsbeekse kunstenaar Frans Vansteenbeeck. Aquarel kwam 
later via de cursussen van Christine Claesen, waarmee hij ongeveer zes jaar atelier liep. Daarnaast 
was hij gedurende weken te gast bij de Australische aquarelliste Janine Gallizia en schildert 
hij regelmatig samen met kunstenaars zoals Xavier Swolfs, Bob Tomanovic, Viktoria en Slawa 
Prischedko en Alvaro Castagnet. Alhoewel zijn eigen stijl meer en meer doordringt, zijn de 
invloeden van deze kunstenaars te merken in zijn werken.
Het werk ‘Ouder worden’ (linksonder) werd in november 2011 bekroond met de prijs ‘Simone de 
Nave’, Expo Brussel.
Willy begeleidt zelf aquarelgroepen en is actief in verschillende kunstverenigingen. Hij is mede één 
van de stuwende krachten achter het Hagelands Aquarelsalon.
Willy is lid van diverse kunstkringen zoals Art-X en van het AIB, het Aquarel Instituut België, dat op 
zijn beurt lid is van de Europese Confederatie van Aquarelverenigingen.
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Jean-louis Vandecauter

Laarstraat 83, 3400 Neerwinden (Landen)	 0473	68	19	58	-	jl.vandecauter@skynet.be

‘Jean-Louis’ Voorstelling van olieverfschilderijen.
“Beelden die mijn inspiratie voeden, vormen een uitvalsbasis van waaruit ik ze
naar mijn hand zet, vertaal naar mijn eigen vormentaal en kleurenpalet.
Gaandeweg heb ik alzo een eigen stijl en ‘schildershandschrift’ ontwikkeld.
Impulsief, spontaan, een snelle toets, weinig lijnvoerig, veeleer een kleurrijke sfeerschepping.”

Christelle Vanderlinden 

Rue des Charrons 3, 1357 Hélécine	 0474	41	93	82	-	christelle.vanderlinden@hotmail.be

Créations manuelles divers: pochoir, couture, cartonnage...
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Nicolle Verheyden

Veldbornestraat 93, 3300 Tienen 016 76 62 00

Schilderijen, sculpturen e.a.

Bob Vincke 

Bergstraat 2 bus 4, 3550 Heusden-Zolder	 0495	71	10	51	-	bob.vincke@telenet.be

Karikaturen, cartoons
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Jeroen Meus kookt Afrikaans



Coördinatie en v.u.: Greet Rome, Kumtichstraat 331, 3300 Vissenaken
Lay-out cataloog: Luc Nagels, Metselstraat 101, 3300 Vissenaken
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‘Vissenaken ons dorp leeft!’
Sculptuur in opdracht van 
Vissenaken ons dorp leeft, 
door Steve Spilstyns


