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De ramen ...

... zijn de ogen van de huizen. Ze zijn kwetsbaar en vertellen iets over elke 

bewoner. Voor de voorbijganger vormen ze samen met de voordeuren en de 

gevelstenen het gezicht van de straat. Bewust van deze impact op de sfeer 

stellen de bewoners, onder de vleugels van vzw AchterGlas, hun kunstproject 

voor. 

AchterGlas jaagt een stroom van ideeën en vernieuwing door de straat 

en wakkert reflectie en creativiteit aan. Achter elk raam hangt of staat 

gedurende twee weken een kunstwerk dat ’s avonds verlicht wordt. Van 

gevel tot gevel vormt het licht een lint, dat symbool staat voor de hechte 

burengemeenschap die in de Mortselsesteenweg groeide. Toch heeft elk 

werk zijn aparte vorm, kleur, emotionaliteit of rationaliteit..

We starten op 26 november  
De werken blijven tentoongesteld  
tot en met 10 december.
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FEEST ! 
Achter Glas viert feest én breidt uit in het kader van Hove 750 jaar!

In het smalle stuk van de Mortselsesteenweg komt de ondertussen gekende 

formule terug met “FEEST!” als gemeenschappelijk thema. Dit past mooi 

binnen het kader van het feestjaar van Hove750. 

Tijdens deze donkere winterdagen schitteren dit keer een 20-tal kunstwerken 

van uitgenodigde kunstenaars achter een selectie van de meest geschikte 

ramen. Minder dan anders, maar wel met een héél goede reden!

RETROSPECTIEVE
Fietstoer of kunstwandeling

Om er een écht feest van te maken trekt AchterGlas de straattentoonstelling 

open van de Mortselsesteenweg… naar het dorp! 

Op dezelfde manier organiseert AchterGlas een retrospectieve met een 

waaier aan geselecteerde topwerken uit de negen vorige edities, ook verlicht 

vanaf valavond. 

Van het prachtige, sobere beeldje van Paul Van Ostaijen uit 2013 in zijn 

“eigen” Villa Jeanne op de Lintsesteenweg, tot de fel gesmaakte “Fontein” uit 

de editie “Water” aan de kerk. Zelfs de ingang van de begraafplaats toont haar 

Engel, die je vroeger kon terugvinden in de kerk…

Deze wandelkaart toont je onze kunst-wandeling van circa 4 kilometer. Op 

regelmatige afstand van elkaar ontdek je een 25-tal schilderijen, beelden en 

installaties verspreid over de oude dorpskern.

In twee kleinere delen splitsen kan heel eenvoudig, gecombineerd met de 

FEEST!-tentoonstelling in de Mortselsesteenweg. Of misschien fiets je wel 

liever?

Op zaterdag 26 november start de straattentoonstelling in onze verkeersvrije 

Mortselsesteenweg vanaf 18.00, met een feestelijke New Orleans muziekband 

om 19.30. Iedereen is welkom voor de Vernissage in Da Capo vanaf 20.30. 

Ook de dorpswandeling start met verlichte ramen.

Op dinsdag 6/12 organiseren wij een open begeleide wandeling. 

Samenkomst om 19:00u aan de ingang van de kerk.

Op 10/12 om 22.00u doven alle lichten…
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Feest in Venetië
aquarel

Lea Beliën

Tijdens een reis in Venetië was ik opgetogen over dit verfijnd cultureel 

gebeuren tijdens carnaval. Een aantal werken zijn hieruit voortgekomen 

waarvan deze artistieke figuren wandelend voorbij de Sint Marco basiliek. 

De prachtige kostuums worden door de Venetianen met zwier en trots 

gedragen, een feest voor het oog in een nostalgische sfeer.

Mortselsesteenweg 74 bus 0002

2540 Hove

jean.leclef@skynet.be

03 455 44 23 | 0474 44 79 43

6  |  bij KBC
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Sparkling Flowers
schilderij: acryl op canvas

Greet Vermeiren

Weldadigheidsstraat 12

2540 Hove

vermeiren.greet@telenet.be

03 288 60 56 | 0496 926 826

6  |  bij KBC
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Valencia : feestviering rond de  
'Madonna, beschermheilige van de 
daklozen en verwaarloosden"
fotografie

Ludo Van Reeth

 Wij waren getuigen van de jaarlijkse viering rond de "Madonna van de 

daklozen en verwaarloosden", een voorbeeld van volks-devotie. Een 

massa van duizenden bewoners van Valencia (Spanje) en omgeving 

drummen de ganse dag rond het beeld van de Madonna in de hoop het 

beeld even aan te raken. Kleine kinderen worden doorgegeven tot op de 

eerste rij om het beeld aan te raken. Het beeld wordt door een groot deel 

van de binnenstad rond gedragen. Een indrukwekkende gebeurtenis.

Boechoutsesteenweg 146 bus 9

2540 | Hove

vanreethludo@skynet.be

03 455 60 77

26  |  bij Simone
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Aan de straatzijde
schilderkunst - acryl op doek

Christel Weyts

In huis voelen we ons geborgen, op onszelf, helemaal onszelf. Maar aan 

de straatzijde delen we en vieren we de samenhorigheid.

Hellestraat 37

2530 Boechout

christelweyts@gmail.com

03 455 66 14 | 0474 840 596

www.christelweyts.be | www.instagram.com/christelweyts

34  |  bij Rika
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Champagne, bloemen en vuurwerk
installatie

Collectief 
Jean Philippe Cols | Margot & Marc Kegels

Door de belletjes van de Champagne ontdek je de bloemen met het 

vuurwerk op de achtergrond (Hanabi, letterlijk vertaald uit het Japans 

‘bloemen van vuur’ die bij de zomerse feesten horen).

Mortselsesteenweg 36

2540 Hove

jpc-m10@telenet.be

0475 47 31 45

36  |  bij Martine & Philippe



13

Feest
beeldhouwwerk

François van de Wildebergh

Drie studenten die vanop het dak van hun kot genieten van het 

feestvuurwerk.

Dit beeld moet het gevoel van geluk, plezier en verbondenheid 

weergeven. Dit om een tegengewicht te vormen aan een beladen jaar.

Prins Boudewijnlaan 37

2600 Berchem

wildart@telenet.be

0495 836 662

36  |  bij Martine & Philippe
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Celebrate life
abstract schilderij

Sigrid Bedeer

De dag dat ik dit schilderij heb gemaakt was op de verjaardag van mijn 

papa, april 2022. Reeds op jonge leeftijd (1979) heeft hij dit aardse leven 

verlaten, maar vanop afstand heeft hij me altijd bijgestaan. Hiervan ben ik 

me pas de laatste jaren echt bewust. Waarom zoveel kleur ? Omdat je het 

leven mag vieren, elke dag opnieuw. Niet altijd even evident, maar zeker 

wel de moeite waard om het iedere dag opnieuw te proberen. 

Mortselsesteenweg 41

2540 Hove

info@bedear.be

0473 535 144 

www.bedear.be

38  |  bij Eline & Ilja
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't is feest! [ Bruegels vuurwerk ]
animatie

Luk Wets

Wat mij fascineert op 'Winterlandschap met schaatsers en vogelknip' 

uit 1565 van Pieter Bruegel is het kleine figuurtje links op het schilderij. 

Hij staat alleen, ietwat voorovergebogen op de oever, aan de rand van 

de bevroren rivier. Ik heb een vermoeden dat hij bezig is een vuurtje op 

te poken om zich te warmen. Deze hypothese prikkelde verder mijn 

fantasie.  

Nu laat ik hem vuur- 

werk afsteken als  

feestelijk eerbetoon  

aan 750 jaar Hove!  

Kouterstraat 12

1670 Heikruis

lukwets@skynet.be

0485 023 167

www.lukwets.be

40 |  bij Viviane & Eric
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Feest!?
 installatie

Geert Pille & Rudy de Graef

Installatie (schilderij, keramiek, fotografie, …): kijkdoos met perspectivistisch 

verkleinende en wegdraaiende ruimte waarin aan een oneindig lange tafel 

een figuur zit.

Mortselstraat 20 Welvaartstraat 60

2650 Edegem 2000 Antwerpen

geert.pille@telenet.be rudydegraef@telenet.be

0498 106 797 0499 546 420

www.steendruk.be www.rudydegraef.be

42  |  in de oude pastorij
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Feestvarkentje
oliewerk op canvas - Drieluik

Ingrid Koop

Ik heb begrepen dat Hove dit jaar zijn 750ste verjaardag viert, met als 

thema : Feest. Met deze gedachte in mijn achterhoofd dacht ik aan  

"feestvarkens" of zoiets…in  

die optiek heb ik ook  

3 ballonnen "750" bij het werk  

"Samen in de lucht" geschilderd.

Bloemenlei 6

2640 | Mortsel

ingridkoop@gmail.com

0476 232 394

39  |  bij An
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Susan
schilderij

Ria Somers

Jazz is altijd feest!

Violetstraat 33

2060 Borgerhout

ria.somers@telenet.be

0497 792 543

35  |  bij Hilde & Erik
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Corona liberation party - bevrijding
schilderij

Francois Blommaerts

Na de ellende van pandemie of oorlog is er altijd Feest.

Grensstraat 46

2540 Hove

blom-art@telenet.be

03 455 10 61 | 0496 808 144

www.blom-art.com

31  |  bij Marleen & Chris
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Circus
schilderij

Geert Kint

Het schilderij werd gemaakt voor mijn zoontje die clown wou worden.

Meylstraat 53

2540 | Hove

geertkint@hotmail.com

03 294 58 76 | 0473 684 088

29  |  bij Benny
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Meisje aan de Feesttafel
fotografie

Ann Berger

Beeld uit de voorstelling "Volle Gang" van "Giovanni Fratellli - Tutti Fratelli" 

6/05/2019

Rijnkaai 18 bus 502

2000 Antwerpen

ann.berger@matriks.be

0475 599 149

25  |  bij Annelies & Kris
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Trommels in de nacht
schilderij olieverf op doek

Jos Noben

In Afrika horen trommels bij het feest, een geboorte, een huwelijk, een 

begrafenis. Elk ritueel wordt tot diep in de nacht met galmende slagen 

begeleid. Het is de perfecte telefoonverbinding met de voorouders want 

die mogen op geen enkele viering ontbreken. 

Violetstraat 33

2060 Borgerhout

noben-berger@skynet.be

0476 936 496

27  |  bij Annelies & Kris
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Dansende Prins Carnaval
modelleren (beeldhouwwerk)

Jef Van Leeuw

Dansend op één been en met opgevouwen steek in de ene hand en de 

scepter tonend in de andere hand. Het folkloristische plunje en laarzen 

geven de continuïteit aan van de lokale geschiedenis. Al smilend groet hij 

het publiek en nodigt uit om mee te komen dansen en feesten. Masker 

van een vossenkap slaat op Vosselaar.

Breemsedijk 107

2350 Vosselaar

jef.vanleeuw@telenet.be

014 41 90 51 | 0471 099 568

www.vanleeuwjef.be

23  |  bij Bart
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Vuurwerk
keramiek

Marie Buys

Het is feest in de straat. De vuurwerkpijlen staan klaar om af te schieten. 

Azalealei 4

2540 Hove

mariebuys1@gmail.com

0468 222 081

21  |  bij de fietsenmaker
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Pupil
smeedwerk

Jan Verschueren

Iedereen kijkt door zijn/haar ogen  

wat feest voor hem/haar betekent.

Reynaertstraat 6

2547 Lint

janverschueren@skynet. Be

0472 417 601

www.janverschuren.com

17  |  bij Hilde & Bruun
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Blij

sculpturen

Jef Sterckx

Feest. Het was voor mij gewoon een feest om dit werk te maken!

Nieuwstraat 5

2540 Hove

sterckx.jef@skynet.be

03 455 93 58

www.jefsterckx.weebly.com

Kerkplein
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Retrospectieve  
fiets-toer of  
kunstwandeling  
in Hove

Nr Straat Kunstenaar Kunstwerk

1 Bloemenplein 11 Ludo Van Reeth Rampen

2 Groenenborghlei 3 Irene Hofkens Samen

3 Groenenborghlei 12 Liliane Lacasse Uitgedroogd

4 Kapelstraat 58 Francois Blommaerts Zonder zagen geen zaagsel

5 Ridoo - Nieuwstraat Lea Beliën Sterrennevel

6 Nieuwstraat 27 Joris Smet Villa Jeanne

7 Jef Van Hooflei 5 Ann Berger Festa Major - Vilanova i la Geltru - 2019

8 Emiel v. Hemeldonkstraat Julia Berger Boating

9 Veldkantvoetweg 21 Paul Deroo Op weg naar een multiculturele stad

10 Leon Dumortierstraat - Ingang kerkhof Monique Donckers Touching the Divine

11 Leon Dumortierstraat 15 Jef Van Leeuw Den duvel met z'n moer

12 Lintsesteenweg 95 François van de Wildebergh Paul groet 's morgens zijn dorp

13 Jos Covelierstraat 3 Greet Vermeiren Graafmachine

14 Jos Covelierstraat 50B Mark Van Eygen De bankslaper

15 Grensstraat 46 Francois Blommaerts Funeralia onderweg met koraalvink

16 Grensstraat 28 Christel Weyts Stadswandeling

17 Boechoutsesteenweg 130 Jos Noben beeldengroep

18 Boechoutsesteenweg 95 Jef Sterckx Heelal

19 Weldadigheidsstraat 12 Jules Smets World in danger - Wereld in gevaar

20 Boechoutsesteenweg 69 Isabelle Maes Lost in traffic-jam

21 Boechoutsesteenweg 33 bruun vande sompele AchterGlas kleurt het dorp kleurt de wereld

22 Lintsesteenweg 3 Joris Smet Straat

23 Lintsesteenweg 40 Pia Kaes Planetoïden

24 Kerkplein Fontein Luk Wets Fontein

25 Kinderkerk Ronald Decelle De vruchten der exploitatie

Programmaboekje AchterGlas 2022

Info

www.achterglas.be 

of vIa 

achterglas@live.be
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Rampen

fotografie

Ludo Van Reeth

Massale bosbranden, spontaan ontstaan of zomaar aangestoken, 

vernietigen op grote schaal de leefbaarheid van onze aardbol, de enige 

die we hebben. Op kleine schaal werken wij mee aan de ontbossing door 

hout te gebruiken om een gezellig haardvuur aan te steken of tijdens de 

wintermaanden gezellig te 'chillen' rond een vuurkorf, terwijl het binnen 

warm wordt gehouden door elektrische verwarming met onze  

zonnepanelen. Met deze foto,  

een bewerking van 2 foto's,  

probeer ik de gruwel van een  

brandend bos uit te beelden.

Boechoutsesteenweg 146 bus 9

2540 Hove

vanreethludo@skynet.be

03 455 60 77

1  |  Bloemenplein 11
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Samen

schilderij

Irene Hofkens

Buiten ons drukke en jachtige leven zijn er ook rustige en intense 

momenten. Deze twee broze figuren gaan volledig op in het landschap. 

Ze genieten van de rust, de natuur en van het 'samenzijn'.

Boniverlei 130

2650 Edegem

hugo.vingerhoets@telenet.be

02 396 28 17

2  |  Groenenborghlei 3
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Uitgedroogd

fotografie

Liliane Lacasse

Water droogt op en laat witte kalkringen achter. Zo is de bodem van 

het glas waar ik dagelijks water uit drink 'verkalkt', omdat ik de slechte 

gewoonte heb altijd een beetje te laten staan en dat droogt dan uit. Ik 

heb de bodem van het glas gefotografeerd in tegenlicht, waarbij het 

winterzonnetje de kalkringen duidelijk laat zien. Ik dacht direct aan 

'uitgedroogd' bij thema 'Water', omdat het de beste dorstlesser is voor mij.

Maatsweg 5

2060 Antwerpen

liliane.lacasse@telenet.be

03 235 33 44

3  |  Groenenborghlei 12
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Zonder zagen geen zaagsel

installatie

Francois Blommaerts

Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen.

Grensstraat 46

2540 Hove

blom-art@telenet.be

0496 80 81 44

www.blom-art.com

4  |  Kapelstraat 58
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Sterrennevel

olieverf

Lea Beliën

In de natuur veranderen alle cellen, sterren en ruimte voortdurend. 

Die waarneming, die beleving veruitwendigt Lea Beliën in deze 

makrocosmos.

Mortselsesteenweg 74 bus 0002

2540 Hove

jean.leclef@skynet.be

03 455 44 23 | 0474 44 79 43

5  |  Ridoo - Hoek Nieuwstraat
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Villa Jeanne

fotografie

Joris Smet

“Even geleden, ‘s morgens dingen groeten en steden bezetten, 

dat was Paul “”V””oor “”O””ons. 

De expressionist van ‘t school. 

Nu, *”” zoekend* “” voor AchterGlas””, en na al die gelezen 

woorden, 

een andere man ontdekt, vol emotie en kinderlijk dromend. “

Weldadigheidsstraat 12

2540 Hove

georges.smet@telenet.be

 03 288 60 56

6  |  Nieuwstraat 27
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Festa Major - Vilanova i la Geltru - 2019

fotografie

Ann Berger

Vuur staat hier voor de feestvreugde die de Catalanen bij hun jaarlijkse 

“Festa Major” vertalen in een explosie van vuurwerk. Met dit beeld 

behaalde ik de 3de prijs op een fotowedstrijd van Shoot. Ik vond dat het 

wel perfect past in het thema. 

Rijnkaai 18 bus 502

2000 Antwerpen

ann.berger@matriks.be

0475 599 149

7  |  Jef Van Hooflei 5



36

Boating and dreaming - After the bath

beeldjes : brons, zink & hout

Julia Berger

Gedragen door water, gevoel van vrijheid, weg van drukte. Water, 

dagelijks gebruik, (niet) vanzelfsprekend, onmisbaar.

Grotstraat 94

3668 Niel-bij-As

julia.berger@telenet.be

08 965 79 66

www.juliaberger.be

8  |  Emiel v. Hemeldonkstraat 10



37

Op weg naar een multiculturele stad

fotografie

Paul Deroo

De zoekende mens, op zoek naar een betere toekomst.

Leliestraat 51

2540 Hove

paul.deroo@telenet.be

0495 533 796

9  |  Veldkantvoetweg 21 
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Touching the Divine

beeldhouwwerk

Monique Donckers

De engel liet ook de rivier zien met het water dat leven geeft.

Victor Jacobslei 65

2600 Berchem

monique.donckers@skynet.be

0485 47 22 77

www.moniquedonckers.be

10  |  Leon Dumortierstraat - Ingang kerkhof
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Den duvel met z'n moer

boetseerwerk omgezet in brons

Jef Van Leeuw

Het vrouwtje heeft 'den duvel' volledig in haar macht.

Breemsedijk 107

2350 Vosselaar

jef.vanleeuw@telenet.be

014 41 90 51  | 0471 099 568

www.vanleeuwjef.be

11  |  Leon Dumortierstraat 15
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Paul groet 's morgens zijn dorp

beeldhouwwerk

François van de Wildebergh

Mijn huidig werk draait vooral rond communicatie en het maatschappelijk 

aspect ervan. Hierin is het communiceren via een potlood in de mond 

een hoofdbestanddeel. Paul Van Ostaijen, een Hovenaar, heeft als 

schrijver niet anders gedaan dan gecommuniceerd. Hij heeft vanuit zijn 

dorp de wereld gekleurd en wederkerig de wereld zijn dorp.  

Deze beide thema's sluiten naadloos op elkaar aan in dit beeld van 

gebakken klei!

Prins Boudewijnlaan 37

2600 Berchem

wildart@telenet.be

0495 836 662

12  |  Lintsesteenweg 95
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Graafmachine

acryl op doek

Greet Vermeiren

Fragment van een werktuig in een decor van straatwerken.

Weldadigheidsstraat 12

2540 Hove

vermeiren.greet@telenet.be

03 288 60 56 | 0496 926 826

13  |  Jos Covelierstraat 3
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De bankslaper

acryl op doek

Mark Van Eygen

In elk dorp en in elke stad vind je ze : de bankslapers. Zomaar in de zon 

of omdat ze geen onderdak hebben. Ze geven kleur aan het dorp en ze 

horen bij het plaatje dat we graag hebben, idyllisch en met de 'couleur 

local'. Vaak is hun hond de enige gezel die ze echt vertrouwen. Het 

zonnige geel wordt de kleur van een vergiftigd geschenk en versluiert de 

harde realiteit.

Hugo Verrieststraat 19

2540 Hove

markvaneygen@skynet.be

03 288 85 25 | 0498 12 01 37

www.markvaneygen.be

14  |  Jos Covelierstraat 50B 
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Funeralia onderweg met koraalvink

metalen beelden

Francois Blommaerts

We zijn meer verbonden met de natuur dan we denken. Dat is wel de 

algemene noemer of hoofdzin. De hoge roze mevrouw is geïnspireerd 

op fumarolen, onderwatergeisers, die gestaag over duizenden jaren 

blijven groeien door hete stoom gevuld met mineralen in onze 

diepzeebodems uit te spugen, een levensbron voor 

de zee en alles wat daarin leeft. 

Wij komen uit de zee, vandaar 

de weg die wij van toen hebben 

afgelegd, of beter gezegd de 

link met 'onderweg'. Hetzelfde 

geldt voor de koraalvink, 

opgebouwd met poten van 

koraal en vleugels van zeewier.

Onze herkomst wordt hier 

weer nagewezen, alsook het 

thema 'onderweg',  

al 150 miljard jaar.

Grensstraat 46

2540 Hove

blom-art@telenet.be

0496 80 81 44

www.blom-art.com

15  |  Grensstraat 46
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Terminus

schilderkunst : acryl op doek

Christel Weyts

Een haïku als omschrijving : op weg in de stad, en ijskoud, belooft de zon 

een warme thuiskomst.

Hellestraat 37

2530 Boechout

christelweyts@gmail.com

03 455 66 14 | 0474 84 05 96

www.christelweyts.exto.be

16  |  Grensstraat 28
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Beeldengroep

beeldhouwen

Jos Noben

Beelden uit verschillende edities.

Violetstraat 33

2060 Borgerhout

jozef.noben@gmail.com

0476 936 496

17  |  Boechoutsesteenweg 130
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Heelal

olie op doek

Jef Sterckx

Feest. Het was voor mij gewoon een feest om dit werk te maken!

Nieuwstraat 5

2540 Hove

sterckx.jef@skynet.be

03 455 93 58

www.jefsterckx.weebly.com

 18  |  Boechoutsesteenweg 95 
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World in danger - Wereld in gevaar

bronzen beeld

Jules Smets

De wereld is in handen van roofdieren. Je ziet een roofvogel die de 

wereld in zijn klauwen heeft. Wie het roofdier of de roofvogel is kan door 

de toeschouwer zelf ingevuld worden. Je hoeft maar het dagelijks nieuws 

te volgen om er al enkele te zien.

Bautersemstraat 44

2550 Kontich

ddp@telenet.be

0496 23 04 22

www.julessmets.com

19  |  Weldadigheidsstraat 12
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Lost in traffic-jam

installatie

Isabelle Maes

s m A R T
game: lost in roadworks

location: Hove, Mortselsesteenweg 42

date: every schoolday

time: 08.30h or 16.00h

mission: remove red car from traffic jam

moral value: patience

intelligent value: increases brain power

esthetic value: art of movement ... 

Mortselsesteenweg 42

2540 Hove

gijt@skynet.be

0484 130 916

20  |  boechoutsesteenweg 69
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AchterGlas kleurt het dorp kleurt de wereld

fotografie

bruun Vande Sompele

Onze AchterGlasstraat, ‘de’ Mortselsesteenweg gezien door de kerkhaan 

van de Sint-Laurentiuskerk.

 

Mortselsesteenweg 17

2540 Hove

bruno.vande.sompele@telenet.be

03 455 95 69

21  |  Boechoutsesteenweg 33
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Straat

fotografie

Joris Smet

Kleur om de warmte van de huizen weer te geven, het gebrek aan kleur 

om de dreiging voor de spelende kinderen tot uitdrukking te brengen.

Weldadigheidsstraat 12

2540 Hove

georges.smet@telenet.be

03 288 60 56

22  |  Lintsesteenweg 3
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Planetoïden

koud porselein en metaal

Pia Kaes

Deze feeërieke planetoïden zweven rond in de galaxie van mijn hoofd. De 

lieflijke warmte uitstraling die ik beoog wordt in eerste instantie bekomen 

door het denkbeeld om te zetten in een plastisch geheel. De sferen 

zijn vanuit de hand opgebouwd met koudporselein in combinatie met 

loodband: het patineren zorgt voor de warme aardse tinten die eigen zijn 

aan al mijn werken.

J.F. Gellyncklaan 221

2540 Hove

Huub.behets@telenet.be

0496 80 81 44

23  |  Lintsesteenweg 40
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Fontein

installatie

Luk Wets

Wanneer ik denk aan water denk ik aan een fontein en de wind die speelt 

met de glinstering van de stralen. Mijn fontein spuit zonder ophouden, 

geen mechaniekje nodig, niet onderhevig aan vrieskou, ideaal dus voor 

de winter 'Achter Glas'. 

Kouterstraat 12

1670 Heilkruis

lukwets@skynet.be

02 396 28 17

www.lukwets.be

24 |  Kerkplein Fontein
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De vruchten der exploitatie

conceptueel

Ronald Decelle

Waar aas is, vliegen kraaien. Anders gezegd waar buit te vinden is, daar 

vind je ook dieven. Nog altijd plunderen in vele derdewereldlanden grote 

buitenlandse concerns de bodemschatten. Plaatselijke potentaten en 

aandeelhouders verdelen de opbrengst van de buit (diamanten, edele 

metalen, halfgeleiders, ...) netjes onder elkaar en worden op die manier 

onmetelijk rijk. Maar het gros van de plaatselijke bevolking geniet niet 

mee.

Haakstuk 16

2550 Kontich

ronald.decelle@telenet.be

0478 69 68 05

25 |  Kinderkerk
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dankt
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