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Toen we ti jdens de heenreis vett e 
regendruppels op de ramen van 
de bus zagen plenzen, vreesden 
we voor het ergste. Maar tegen 
de ti jd dat we in Lisse (Nederland) 
arriveerden, was het zonnetje al 
van de parti j en was er amper een 
wolk aan de hemel te bespeuren. 
Alhoewel de temperatuur hoger 
mocht zijn, waren we al heel 
tevreden met het vooruitzicht te 
kunnen genieten van al het moois 
zonder het gesleur van paraplu’s.

Keukenhof!

Volk! Volk! Amai! Het leek wel of iedereen 
naar het Keukenhof was afgezakt. Na 
verdeling van de ti ckets aan de ingang en het 
nemen van een groepsfoto begaf iedereen 
zich in het lentepark. Als groep bij elkaar 
blijven was onmogelijk, zoveel was ons al 
meteen duidelijk geworden. We splitsten ons 
op en iedereen ging een eigen weg. 

Het zeer verzorgde park en de prachti ge 
paviljoenen wisten iedereen te bekoren en van 
alle kanten werd er lusti g gefotografeerd. Leve 
de digitale fotografi e! Al kan men hier ook zijn 
bedenkingen bij hebben: Wordt er eigenlijk nog 
echt genoten of wordt alles bekeken vanop een 
afstand door een lens? Enfi n, ieder zijn ding. 
Terwijl de selfi esti cks volop werden gebruikt, 

Op naar het
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begaven we ons steeds dieper het park in, 
genietend en tevreden.
De enorme drukte zorgde ervoor dat een 
toiletbezoek algauw meer dan een halfuur 
wachten in beslag nam. Tijdig het signaal 
herkennen was de boodschap! Dat ook het 
bemachti gen van een hapje en een drankje 
geen senicure was, kan je je wel voorstellen. 
Gelukkig hadden de meesten van ons een 
lunchpakket mee.
’s Avonds stapte iedereen moe maar tevreden 
terug de bus op. De lieve chauff eur bracht ons 
veilig en wel terug naar Gent en aan het stati on 
Gent-Dampoort nam iedereen afscheid van 
elkaar. 

Benieuwd wat de volgende 
uitstap zal zijn…

Terug naar overzicht

 &  Anouk
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Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
(WAK) organiseert Kunst(h)art vzw naar goede 
gewoonte een opendeurdag. Dit jaar was het 
een opendeurweekend. Op 7 en 8 mei werden 
de deuren wijd opgesteld voor het publiek, 
waren er rondleidingen en demonstrati es. 
Met fi erheid stelde de vereniging ook werken 
tentoon in het kader van het thema van de 
WAK. Het thema voor deze editi e was “Match”.

OPENDEURWEEKEND
 7 en 8 mei 2016

“Wij matchen”
De tentoonstelling “Wij matchen” bracht mensen uit onze verschillende 
ateliers samen en zett e ze aan tot samenwerking. Onder het mott o 
“samenwerken verrijkt” verzamelde Kunst(h)art vzw prachti ge resultaten 
en stelde ze tentoon ti jdens het opendeurweekend. Een volledig overzicht 
van de deelnemende werken en hun makers werd gebundeld in een boekje. 
Dank aan alle deelnemers!

Om het opendeurweekend en de tentoonstelling aan te kondigen begaf 
Kunst(h)art vzw zich zelfs richti ng radiostudio. De radiozender Urgent.
fm/Tumult.fm (d.i. het Gentse online en on air cultuurplatf orm met een 
eigenzinnige focus op kunst en cultuur in Gent. Tumult.fm verzamelt de 
“must see en do’s” in het Gentse culturele leven in een gezonde rebelse 
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Terug naar overzicht

taal) nodigde ons uit voor een interview. Op woensdagmiddag 4 mei 
vertegenwoordigden Ellen en Edith onze vereniging met verve ti jdens het 
radioprogramma. (htt ps://www.mixcloud.com/TUMULT_FM/week-van-de-
amateurkunsten-kunsthart-vzw/)

Wij bedanken de mensen van Urgent voor de uitnodiging en uiteraard ook 
Ellen en Edith voor hun bijdrage.

Terugblik op het weekend
Evenementen als deze vragen veel werk en organisati e. Naast de 
voorbereidingen rest er op de dagen zelf nog veel werk en dient alles ook 
achteraf opgeruimd te worden. Klinkt allemaal logisch maar het vergt veel 
samenwerking en zorgt ook voor de nodige stress.
Het weekend verliep echter heel vlot en als een geoliede machine speelden 
onze vrijwilligers op elkaar in. Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun 
fantasti sche inzet ti jdens dit werkweekend!

Kunst(h)art vzw kon op veel interesse rekenen en dat sti muleert haar om haar pad 
verder te bewandelen. Het aanreiken van mogelijkheden om kunst dichter bij de 
mensen te brengen en hen te laten parti ciperen op een laagdrempelige manier 
maken de werking van Kunst(h)art vzw uniek. Wij doen verder! Bedankt allemaal!

 &  Anouk
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Kunst(h)art vzw werd door Stad Gent, afdeling IN-Gent, afdeling 
inburgering, uitgenodigd om deel te nemen aan de parti cipati emarkt op 
vrijdag 17 juni. 
Bedoeling is dat nieuwkomers in Gent (vooral mensen van vreemde 
origine en vluchtelingen) kennis kunnen maken met enkele 
vrijeti jdsorganisati es én met hun aanbod ti jdens de zomervakanti e.
Kunst(h)art vzw is een open, een vrij, een sociaal laagdrempelig atelier 
waar iedereen die van kunst houdt, welkom is.
Om deze reden ging Kunst(h)art vzw dan ook graag in op deze uitnodiging.
De vereniging werd vertegenwoordigd door Gis De Backer, Kokou 
Senavon en Edith De Coensel. De parti cipati emarkt ging door op 
vrijdag 17 juni van 10u tot 12u30 in de gebouwen van IN-Gent, Afdeling 
Inburgering.
Tijdens deze markt kwamen een 10-tal groepen van +/- 8 personen, 
onder begeleiding van een tolk, langs de verschillende standen (een 
10-tal standen). De groepen waren opgesplitst volgens de taal die de 
nieuwelingen spraken. 
Wij vertelden hen waarvoor Kunst(h)art vzw staat en wat onze vereniging 
hen kan bieden. Daarna was er ti jd voorzien voor de inburgeraars om 
vragen te stellen. Er waren onder de nieuwkomers toch wel een paar 
heel geïnteresseerde mensen,  meestal ook kunstenaars in hun land van 
herkomst.
En ..., toegegeven, de stand van Kunst(h)art vzw had heel wat succes. 
Vooral te wijten aan het feit dat wij de enige creati eve, werkende en 
beeldende mensen waren. Gis kleide mooie pinguins, Edith werkte aan 
haar gelukspoppetjes en Kokou maakte een kleurrijk schilderij.
Het was dan ook voor iedereen een geslaagde voormiddag. 

Wij waren blij, een 
ervaring rijker en de 

organisati e was super.

Parti cipati emarkt Zomerediti e

Edith&  Anouk
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Gis De Backer
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KH: Hallo, dag Kokou, je bent nu ongeveer een 3-tal 
maanden bij ons. Mag ik je vragen van waar je 
afk omsti g bent en hoe oud je bent?
KOKOU: Natuurlijk! Ik ben 35 jaar en afk omsti g uit 
Togo.
KH: Hoelang ben je reeds in België, Kokou?
KOKOU: Ondertussen is dat 4,5 jaar.
KH: Kende je België?
KOKOU: Ja, van horen en lezen. Ik ben vanuit Togo 
rechtstreeks vertrokken naar België om in Brussel 

Kokou Senavon

Interview met KOKOU SENAVON 
BIWOVA (ARTIESTENNAAM 
KOKOE’S)
We schrijven de maand juni 2016, 20 juni 
om precies te zijn, en rotweer. 
We hebben welhaast al alle dagen regen 
gehad. Soms klett ert het dat het niet mooi 
meer is.
Maar kom laat ons opti mist zijn en zeggen 
“achter de wolken schijnt de zon”, of nog 
beter “we hebben nog een groot tegoed 
aan zon.”
Het ideale moment om een interviewke 
te doen, binnen en beschut tegen al dat 
hemelwater.

asiel aan te vragen. In Brussel praatt e ik met de 
mensen en op hun aanraden was ik diezelfde 
dag nog in Gent.
KH: Als je niet in Kunst(h)art bent, wat zijn dan je 
bezigheden?
KOKO: Ik ben ook nog vrijwilliger in Huize Triest. 
Daar ontvang ik de mensen, wijs ik hen de weg 
en zorg ik voor hun sociale behoeft en en noden. 
Daarnaast volg ik ook nog avondlessen aan het 
St-Lucas en ben ik ook nog lid van de “vrienden 
van St-Lucas.”
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KH: Wat deed je in Togo, Kokou?
KOKOU: Ik kom uit een zeer kunstminnende 
familie. Weet je, mijn grootvader was koning 
van de ZAFI stam. Zij waren zeer goede 
beeldhouwers en schilders. Misschien komt 
daar mijn belangstelling voor de kunsten van? 
Waarschijnlijk wel. Maar in het dagelijkse leven 
was ik informati cus.
KH: Misschien een moeilijke vraag, Kokou, maar wat 
vind jij van de hedendaagse kunst?
KOKOU: Ik heb de indruk dat de mensen het 
niet begrijpen. Ik probeer de moderne kunst te 
verstaan. We staan ook niet meer sti l, of toch te 
weinig, bij de oude meesters. Men staat er althans 
niet genoeg bij sti l. De hedendaagse technologie 
biedt andere mogelijkheden en de geschiedenis 
wordt daardoor een beetje vergeten. 
Maar discussie opent grenzen, hé…

KH: Je bent hier bij Kunst(h)art vzw nog 
maar pas enkele maanden en toch weten 
we al dat je graag helpt waar je kan. Je 
bent bij de eersten om iets te doen en de 
handen uit de mouwen te steken. 
KOKOU: Ja uiteraard, omdat ik weet dat 
Kunst(h)art een goede zaak is!
KH: Nog een vraag. Een moeilijke vraag, 
Kokou. Kan kunst de wereld redden?
KOKOU: Zonder twijfel: JA!
KH: Stop jongen, je bezorgt mij 
kippenvel.  &  Anouck
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Terug naar overzicht

 Anouk
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De nieuwe Raku-oven

Er is gekozen voor een 
spiksplinternieuwe veilige oven, die 
gemakkelijk te bedienen is. Om het 
geheel te verplaatsen hebben Léonel 
en Dirk een verrijdbare bak gemaakt, 
waarop de oven degelijk staat.

Na rijp beraad werd in april besloten dat 
de oude raku-oven vervangen mocht worden.

 &  Ellen & Edith

Op de opendeurdagen ter gelegenheid van de Week 
van de Amateurkunsten op zaterdag 7 en zondag 8 mei 
2016 kon dan eindelijk de nieuwe raku-oven uitgetest 
worden. Dirk en Erwin hebben in deze twee  dagen 
veel bakprocessen uit kunnen voeren en zo heel wat 
leden gelukkig kunnen maken met afgebakken werken. 
Het bakken gaat heel wat vlugger, omdat de oven goed 
afsluit en het ophaalsysteem maakt het ook veiliger.
We hopen zo wat meer leden warm te krijgen voor 
het gebruik van de oven en dat er in samenspraak 
met de keramiekverantwoordelijken zo nu en dan een 
team gevormd kan worden, zodat er bij goed weer 
een middag ingericht kan worden voor de raku. Helaas 
laten de weergoden ons nu een beetje in de steek, 
doch ooit breekt er wel weer een droge periode aan.

We zijn zeer blij met deze aanschaf en kijken uit 
naar middagen, die onder de leden lett erlijk en 
fi guurlijk veel warmte zullen geven.
In naam van alle keramiekers, hartelijk bedankt. 
Wij zullen er goed zorg voor dragen !!!!!!
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Eind oktober is het weer ti jd voor de jaarlijkse grote 
groepstentoonstelling van Kunst(h)art vzw! Dit jaar 
is het thema “Pluk”.  Zoals voorgaande jaren zullen 
we tentoonstellen in het unieke historische kader 
van de kelder in het Hof van Ryhove te Gent.  

“PLUK”

Alle leden die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven. 
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2016 t.e.m. 28 september 2016. 
Noteer deze uiterlijke datum van inschrijving alvast in jullie 
agenda. Vanaf 1 juli zal ook het reglement ter beschikking 
liggen. Jullie worden per e-mail en via affi  chage in de ateliers op 
de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Alvast veel succes!

Ontdek de haven vanop het water
De haven van Gent biedt een drukke toegangspoort tot Europa. Er valt heel wat te vertellen over deze 
waterweg. Vanop het havenjacht Jacob Van Artevelde kan Kunst(h)art vzw op zaterdag 10 december 2016 
deze waterweg ontdekken. Wil je mee? Dat kan! Laat het zo snel mogelijk weten en wij noteren je naam 
en het aantal personen op de deelnemerslijst. Er kunnen maximaal 40 personen mee.

Wanneer? Zaterdag 10 december 2016
Vertrek? Vanaf de Rigakaai (rechtover de Weba) om 10.30 uur (graag 
aanwezigheid om 10.15 uur)
Duurti jd? De rondvaart duurt 2 uur
Lunch? Wie wil kan achteraf verse soep met brood nutti  gen op Kunst(h)art 
vzw (vanaf 13 uur) voor een kleine bijdrage van 5,- euro per persoon. Graag 
doorgeven bij inschrijving of je soep wil nutti  gen.
Graag tot dan!

Terug naar overzicht

 &  Anouk
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Picasso zei alti jd: “kunst is 
onderzoek.”
Een steeds groter wordende groep kunstenaars 
noemt zichzelf ‘arti st-scienti sts’.  Deze 
wetenschappers-kunstenaars zijn ervan overtuigd 
dat kunst en wetenschap in de nabije toekomst 
zullen samensmelten. Kunst en wetenschap 
hebben hetzelfde doel; beide zijn een poging de 
onzichtbare wereld te openbaren.

 &  Anouk via Robert Neyt

Hoe wetenschap  de kunst beïnvloedt

In dit 'wist-je-datje' gaan we, aan de hand van 
veel visueel materiaal, na hoe wetenschap en 
kunst mekaar bevruchten of hoe een beetje 
wetenschappelijk kennis nodig is om sommige 

We doen dit op een laagdrempelige, interacti eve 
wijze met een quiz als afsluiter!
Iedereen is van harte welkom!
Grati s toegang en grati s deelname aan de quiz

Terug naar overzicht
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Hallo aan alle Kunst(h)arters
hier wat nieuws over onze Straff e Madammen

Terug naar overzicht

Eind augustus wil ik de fakkel 
doorgegeven als voorzitt er.
Na 5 jaar is het ti jd voor een nieuwe impuls.
We zoeken twee mensen die dat willen en 
kunnen overnemen ,misschien onder een 
andere concept.

We zijn erkend door de stad Gent als 
vereniging.

Graag zou ik een 
oproep willen doen 
ivm onze organisati e.

Er komt wel heel wat bij kijken,leiding kunnen 
geven,en vooral goed kunnen organiseren.
man of vrouw,het is vrijwilligers werk.
Heb je ti jd en ruimte? 
Je krijgt er heel wat voor terug.
Wie zich geroepen voelt kan me contacteren 
op mijn gsm 0475574082 .
Ik antwoord graag op jullie vragen.
Alvast bedankt.

  Lut en Roos 
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In- en uitschrijvingsprocedure
Ken je iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wenst te ontvangen?
Zich inschrijven voor ontvangst van deze elektronische nieuwsbrief is gratis en kan gebeuren per 
e-mail. Mail ons gewoon door dat je interesse hebt in onze nieuwsbrief en vermeld het e-mail-
adres waarop je deze wenst te ontvangen. Mail naar: kunsthart@telenet.be
Wens je deze tweemaandelijkse nieuwsbrief niet meer te ontvangen? 
tuur dan ti jdig een e-mail naar ons met de vermelding dat je in de toekomst 
geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Vermeld het e-mailadres waarop de 
nieuwsbrief toekwam. Mail naar: kunsthart@telenet.be

Bezoek onze website voor meer info:
w w w. ku n s t h a r t o n l i n e . b e
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Vragen,
opmerkingen,
suggesti es,...?
Deel ons deze gerust mee! Bel, 
schrijf, mail of spring eens binnen.

 09 228 70 21
Wolterslaan 16, te 9000 Gent
kunsthart@telenet.be

Zoek je iets of heb je wat aan te bieden? (liefst kunstzinnig gerelateerd) Laat het 
ons weten! Kunst(h)art vzw plaats het graag en kosteloos in haar nieuwsbrief.

1. Naakt poseren:
Kunst(h)art vzw geeft  op regelmati ge basis lessen in modelte-
kenen en is daarvoor voortdurend op zoek naar gemoti veerde 
mannelijke en vrouwelijke modellen. 
Email: kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21 (van maandag tot 
vrijdag, vanaf 13u tot 18u)

2. Veneti aanse maskers:
Weet iemand hoe je fi jne Veneti aanse maskers kan maken? Welke 
materialen heb je nodig? Zoja, wil je jouw kennis met me delen?
Alvast bedankt, Marleen
Contacteer Kunst(h)art via kunsthart@telenet.be

3. Gezocht: Boeken en sigarendoosjes
Wie heeft  oude boeken en/of sigarendoosjes? 
Ik gebruik die voor mijn hobby. Alvast bedankt, Erna
Contacteer Kunst(h)art via kunsthart@telenet.be

Terug naar overzicht




