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Voorwoord

Inmiddels gegroeid uit het Europese Leaderprogramma 
‘Ontmoet je buren’, waar kunstenaars uit Hageland, 
Haspengouw en Hesbaye Brabançonne werden uitgenodigd,
is onze Kunst- en Ambachtenmarkt in 2015 aan zijn vijfde 
editie toe.

Ook dit jaar verwachten we weer veel belangstelling voor de 45 standhouders
die hun creatieve kunstwerkjes aan het grote publiek willen tonen.

Met deze vijfde editie is de Kunst- en Ambachtenmarkt een vaste waarde binnen de 
mooie traditie die de Dorpsfeesten van Vissenaken geworden zijn. De Dorpsfeesten 
brengen veel mensen op de been om samen te genieten op velerlei manieren: 
samen lopen, zingen, dansen, eten,… en samen genieten van andermans kunsten: 
prachtig geknutselde zeepkisten, met passie onderhouden oldtimers en beeldende 
kunsten allerhande. Binnen het gezellige kader van de Dorpsfeesten biedt de Kunst- 
en Ambachtenmarkt de gelegenheid aan vele kleine en iets grotere kunstenaars van 
heinde en iets verder om hun werk te tonen aan het grote publiek, aan U. 
Kunstenaars en ambachtslui werken meestal alleen, achter gesloten deuren. In stilte 
en opperste concentratie leggen ze een stukje van hun ziel in een schilderij, een stuk 
steen, een klomp klei… omdat het in hen zit en eruit moet. Af en toe, op een dag zoals 
vandaag, komen ze naar buiten en tonen ze de wereld wat ze kunnen, wie ze zijn. En 
dan blijkt dat er heel wat mensen zijn van wie u het niet verwachtte, die dingen maken 
die u niet van hen verwachtte. Daarom, om dat te laten zien, organiseren wij voor U 
deze markt. Dus: geef uw ogen de kost, laat u verrassen en geniet!
En om straks thuis na te genieten is er deze catalogus met een overzicht van al dat 
moois. En zodat u ze straks kunt terugvinden, die kunstenaars, als ze weer stilletjes 
thuis aan het werk zijn. 

Coördinatoren:

Nele Schildermans (0478 09 80 58)
Greet Rome-Verbeylen (0475 47 16 47)

Plaats: Sint-Pietersplein (Kumtichstraat 331) Vissenaken
Lay-out:  Luc Nagels, Metselstraat 101, 3300 Vissenaken

V.u.: Greet Rome, Kumtichstraat 331, 3300 Vissenaken
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ACE Lubbeek

 016 25 66 98 - ace@lubbeek.be - www.lubbeek.be/ace

Kalligrafie is zoveel meer dan alleen maar letters op papier. Wij bieden u kalligrafie op verschillende 
materialen zoals doek, papier, porselein… 
De tentoongestelde werken/kaarten kunnen aangekocht worden. Wie onze stand bezoekt, krijgt zijn of 
haar naam in een mooi kalligrafisch schrift. 
U kan tevens intekenen voor de lessen kalligrafie, zowel voor volwassenen als kinderen, die het Atelier 
voor Creatieve expressie te Lubbeek inricht. 
Van harte welkom!

ART IS ‘T 

Notelarenstraat 20 bus 4, 3500 Hasselt 0494 06 90 92 - info@art-is-t.net - www.art-is-t.net

Art is ‘t is de artiestennaam van Karel Robert. Ik leef mijn 
talent voornamelijk uit in tekeningen, logo’s, covers, 
huisstijlen, tekstjes en animaties. In het dagelijkse leven is 
creativiteit voor mij een levensstijl.



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).

Augustin Imbrechts, Vergezicht Sint-Germanuskerk, Tienen Freddy D’Hoop, Letterkappen

Marie-Jose Vercammen, Houden van… De Bloementak
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ARTOSA 

René Roekaerts (voorzitter), Hamelendreef 29, 3300 Tienen 016 81 78 29 - artosa@gmail.com
Luc Vanrijkel (secretaris) 016 81 14 04

De Koninklijke Fotografische Kring ARTOSA uit Tienen is bijna 85 jaar oud, ze werd opgericht in 1932. 
Onnodig te vermelden dat de Fotokring tal van prijzen en eremetaal in de wacht sleepte. Maandelijks 
wordt een fotowedstrijd georganiseerd over uiteenlopende thema’s, worden lesavonden gegeven, er is 
fotostudiowerk enz. De bijeenkomsten gaan de tweede, derde en vierde donderdag van de maand door 
vanaf 20u00. Het clublokaal bevindt zich in de onderste verdieping aan de Viandra Baden, te bereiken 
via de bronstraat te Tienen.

Foto’s: Etienne Kinnaer

Fabienne Bierset 

Chaussée de Liège 124, 4460 Grace-Hollogne 0477 51 27 06 - fabienne.bierset@gmail.com

Peinture à l’huile.
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Georges Bollens 

Valkenswaardlaan 35, 3300 Tienen 016 81 81 99

Schilderijen en tekeningen, natuurlandschappen.

Loranne Boogaerts 

Zegestraat 45, 3300 Tienen 0471 44 12 33 - 016 77 26 03 - loranne@live.be

Juwelen
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Clément Brees 

Rue du Pont Neuf 44, 1357 Hélécine 0477 21 16 87 - clement.brees@skynet.be

Figuren uitgezaagd in hout. 
Ten voordele van Benevoles Hélécine Televie
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CREABIE 
Bie Dieltjens 

Frans Goemansstraat 40, 3404 Attenhove 0476 23 40 77  - bieke.birgit@hotmail.com

Juweeltjes aan lage prijs.
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DE CREASCHUUR 
Nadia Jacquemijn

Koutemstraat 14, 3370 Boutersem 0485 58 24 60 - ronny.abts@pandora.be - www.creaschuur.be

Winkel van Hobby en doe-het-zelfzaak.
Workshop spaarpotjes met kinderen.

Lut Delvaux 

Reyserevreun 12, 3472 Kersbeek-Miskom 0478 70 23 20 - lut.delvaux@hotmail.com

Keramiek (pottendraaien), poppen in paverpol, fimo juwelen voor kids.



Nancy Desmedt 

Looikenstraat 2, 3390 Tielt-Winge 0473 62 99 42 - desmedt.nancy@telenet.be

Zelfgemaakte kaarsen en zeepjes
Handgeschilderde Keramiek.
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ATELIER DRIE LINDEN 
Mija Van Eyken

Lindeweg 5, 3110 Rotselaar 0496 71 52 18 - mija.vaneyken@gmail.com - www.drie-linden.be

Handweven en handspinnen met een passie.
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ELENNEOK KERAMIEK 
Nele Schildermans en Koen Schouteden

Leuvenselaan 397, 3300 Tienen 016 89 32 67 - nele@elenneok.be - www.elenneok.be

Elenneok is de creatieve samenwerking tussen 
Koen Schouteden en Nele Schildermans. Nele 
geeft de klei vorm, Koen zorgt voor ongebreidelde 
fantasie. Dit resulteert in guitige kopvoeters, 
vrolijke vissen, stijlvolle gepersonaliseerde 
huisnummers,…
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FLEURIGE FOLIEKES 

Kleinveldweg 12, 3582 Koersel 0487	53	22	34	-	fleurigefoliekes@hotmail.com	-	www.fleurigefoliekes.be

Gepersonaliseerde kleertjes, unieke kraampakketjes, kinderkoffertjes met naam, retro rokjes en fleurige 
kleedjes,…

Ann Hermans 

Hakendoverstraat 17, 3400 Landen 0486 88 76 76 - ann.hermans@gmail.com - www.facebook.com/tantannhermans 
https://sites.google.com/site/tantannhermans

Zelfgemaakte juwelen van Swarowski, zilver en halfedelstenen.
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Hilde Jansen 

Eindstraat 1, 3742 Bilzen hilde.jansen@hotmail.com

Keramiek (bollen, vazen, beeldjes…).

Dan Jacob

Zandstraat 14, 3560 Lummen 0473 20 41 22 - terradan@telenet.be

Keramiek en draaidemonstratie.



KAnT-e-LieR 
Greet Rome

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

Het bewaren van oude technieken en die aanpassen aan hedendaagse normen is een  
voortdurend creatief proces en geeft als resultaat dat uit de oude techniek van Lierse  
Kant een nieuwe A’qua Lace in het leven geroepen wordt. 
Deze ontwikkeling is zeer boeiend.

Een nog grotere uitdaging is de organisatie van  
het OIDFA wereld-kantcongres in 2018 in Brugge.
Zo veel mogelijk  Belgische Textielkunstenaars 
worden gezocht om hieraan mee te werken.
Interesse? Dan graag contact opnemen per mail.
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Rita Laurijssen 
Art-X

Stokstraat 13, 3300 Oplinter 0479 79 87 80 - ezuma.centrum@gmail.com

Greta Libens

Hannuitsesteenweg 117, 3400 Landen 011 88 36 10 - gretalibens@gmail.com

Opmaak stoelen.
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Patrick Liesenborgs

Donderveldstraat 19, 3540 Herk-de-stad 0491 59 35 29 - liesenborgs.patrick@telenet.be

Gedraaide werken uit keramiek.

Ongesuikerde en gesuikerde ambachtelijke stroop uit Borgloon. Daarnaast verkopen wij ook 
ambachtelijk advokaat op basis van ongesuikerde Loonse stroop: bevat enkel de vruchtensuikers.

LOONSE STROOPFABRIEK

Stationsstraat 54, 3840 Borgloon info@gebroedersbleus.be  - www.gebroedersbleus.be
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MAANPOT KERAMIEK 
Dominique	Stienlet

Pastoriestraat 56A, 3370 Boutersem	 0477	45	85	97	-	dominique.stienlet@telenet.be	-	www.maanpotkeramiek.be

‘Maanpot Keramiek’ is een ambachtelijke pottenbakkerij die functionele keramiek maakt voor 
restaurants, koffiebars en andere horecazaken die belang hechten aan duurzaamheid, die schoonheid 
en authenticiteit belangrijk vinden en deze overtuiging in hun zaak willen uitstralen. Ook particulieren 
die handgemaakt serviesgoed waarderen kunnen bij ons terecht.  Wij vervaardigen het serviesgoed dat 
bij jouw zaak en persoonlijkheid past, we overleggen over vorm en glazuur en werken samen naar een 
uniek design.
We zijn ervan overtuigd dat handmatig 
en lokaal vervaardigd serviesgoed een 
meerwaarde heeft voor wie respectvol 
omgaat met natuurlijke rijkdommen.

Mieke Marissen 

Terploeg 35, 3980 Tessenderlo 0473 92 15 34 - mieke.marissen@gmail.com

Kalligrafie op keramiek en keien.
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MOOiii 
Ann Verbaet

De Wip 24, 2560 Nijlen 0472 49 87 24 - ann.verbaet@skynet.be - www.mooiii-annverbaet.be

In het kader van Slow Fashion bied ik handgemaakte sjaals aan voor mannen en vrouwen.
Mijn ontwerpen bestaan uit pièces uniques of uit kleine oplagen. 
Het betreft een upcycling van enerzijds  authentieke oude stoffen en vintage kledij met anderzijds 
coupons van nieuwe stoffen.
 
Typerend is dat het resultaat een exclusieve mix en match is van prints en kleuren met oog voor detail 
en met liefde gemaakt dat resulteert in ‘vintage design’ waarbij de nostalgie van het oude het aaibare 
van het nieuwe ontmoet.

Vanuit mijn achtergrond als styliste kan ik inspelen op de verschillende kleurtypes en een aangepast 
aanbod doen. Ik wil bovendien iedereen stimuleren om meer met accessoires te ‘werken’; ze maken je 
look af en geven je meer uitstraling.

Bovendien wil ik ‘seizoen-overschrijdend’ werken en daarmee bedoel ik dat gezien onze seizoenen 
door elkaar lopen je éénzelfde knusse sjaal evenzeer draagt op een kille zomerdag als op een zachte 
winterdag…

Geniet u van de aanblik en verwen uzelf met een duurzame aankoop…
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Lea Sinnaeve

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

Keramiek.

Leuvensestraat 121, 3300 Tienen 0486 52 18 19 - info@ateliernightlight.com - www.ateliernightlight.com

Wanneer twee ambachtslui hun vaardigheden verenigen, ontstaat creativiteit!
Specialisatie:

• Restauratie
• Eigen ontwerp
• Gepersonaliseerde aanpassing
• Onderhoud
• Van alle soorten verlichting…
• Sokkelen van kunstvoorwerpen

ATELIER NIGHT LIGHT 
Bertin	Verstraete	en	Geert	Buysse
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Paulette Stévigny 

Chaussée de Jodoigne 8, 1315 Incourt-Glimes	 0477	95	35	53	-	paulette.stev@skynet.be

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

Begonialaan 72, 9280 Lebbeke 0478 63 00 95 - agnes.stas@telenet.be

Agnes Stas

Decoreren en beschilderen van houten dozen.
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Residentie Beatrijs 168, 3300 Tienen 0479 51 81 97 - mieke.tallon@gmail.com

Mieke Tallon

Schilderijen met Acrylverf.

Tuin-KunST GIRAN PROJECTS 
Carina	Vanloffelt

Tipstraat 15, 3740 Bilzen	 0473	47	97	60	-	cvanloffelt@skynet.be

Metaalkunst (libellen, vlinders, insecten), 
mondgeblazen glas.



Jean-Louis Vandecauter

Laarstraat 83, 3400 neerwinden (Landen) 0473 68 19 58 - jlvdct@gmail.com

Een absolute voorliefde voor olieverf op doek.
Impulsieve gedrevenheid.
Inspiratie gevoed door beelden die ik verwerk in mijn
vormentaal en kleurenpalet.
Spontaan, snelle toets,
vloeiende lijnen,kleurrijke sfeerschepping.
A-Typisch en vrij in stijl.
Sprekend met de nodige intrige.
Dat zijn de kenmerken van mijn schilderijen.
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Mia Van Houtven 

Neerhofweg 13, 2222 Wiekevorst 0477 76 07 21 - miavanhoutven@hotmail.com

‘Gedraaidgebakken’ maakt gebruikskeramiek, gedraaid op 
de pottenbakkersschijf. Borden, schalen, mokken, kopjes, 
kannetjes, kommen,… ze zijn gemaakt om de lekkerste dingen 
in te serveren.
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Henriette Vandeput

Getestraat 42, 3300 Tienen	 0495	42	64	98	-	vandeput.henriette@gmail.com

Wenskaarten, toiletzakjes, sleutelhangers, kettingen, kransen.

Isabelle Vangeel

Wilselsesteenweg 297, 3010 Kessel-Lo 0485 97 82 35 - isabelle.vangeel@telenet.be

Kunstzinnige workshops en tekeningen.
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Bob Vincke 

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

Bob Vincke publiceert in vele 
tijdschriften en magazines en heeft een 
eigen kijk, niet alleen op de gezichten 
van vele mensen, die model staan, 
en die hij op een positieve manier 
tracht weer te geven, maar ook op hun 
hobby’s! En met heel veel succes!
Honderden karikaturen van zijn hand 
sieren vele huiskamers in Vlaanderen, 
Wallonië, Nederland en Frankrijk! 
Werkt voor heel veel animatie- en 
evenementenbureau’s onder de naam 
van ‘Casinno.be’! 
Een bezoekje waard aan zijn stand maar 
ook op je computer!

Jacqueline Verbust

Lokerenbaan 255b, 9240 Zele 0475 49 45 78 - jaklien17@hotmail.com

Borduren op kussenovertrekken.



- 25 -

WENDy’S ATELIER 
Wendy Vallons

Van ’t Sestichstraat 12, 3000 Leuven 0496 97 91 44 - wendysatelier@gmail.com - www.wendysatelier.com

Handgemaakte juwelen.

WEARAFORK JEWELRy 
Leonardo Vergnani

Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo 0478 65 87 91 - leocalu@hotmail.com

Het is onze bedoeling om tweedehands roestvrij stalen 
bestek een tweede leven te geven. Wij hergebruiken 
vorken en lepels in hangers, armbanden, ringen en/of 
kleine draagbare sculpturen. Ieder ontwerp is uniek. 
Wij streven ernaar om te innoveren en items te maken 
die sober in hun eenvoud zijn en bij de essentie van hun 
afkomst te  blijven.
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inschrijven: www.vissenakenleeft.be

“Vroeger was alles beter”.
 
Wie kent deze quote nu niet?
Of alles inderdaad beter was, laten we in het midden, maar wat we wel weten is dat 
de auto’s toen mooier waren.
En laat dat nu net de reden zijn om tijdens de Dorpsfeesten in Vissenaken een 
oldtimer treffen te organiseren. We willen mensen een stukje mee terug in de tijd 
nemen en hen laten genieten van al dat schoons.
Die dag zijn dan ook alle auto’s en moto’s welkom, geproduceerd van het begin der 
tijden tot 1984.
 

Renaat Van Roelen

Inkom per oldtimer: € 5 (incl. goodiebag met 2 drankbonnen), ter plaatse te betalen bij aanmelding. 
Aanmeldpunt oldtimers: hoek Kumtichstraat-Romeinsebaan, te bereiken vanaf Aarschotsesteenweg.

2de
OLDTIMER MEETING

VISSENAKEN
Auto en moto - alle merken
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‘Vissenaken ons dorp leeft!’
Sculptuur in opdracht van Vissenaken 
ons dorp leeft, 
door Steve Spilstyns


