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Borgerhart
Open ateliers Borgerhout 2022

V.U. Michael Bracke - Kattenberg 64 - 2140 Borgerhout

vrijdag 16 september om 19u
feestelijke opening

overzichtstentoonstelling in ‘t Werkhuys
met een fijne mix van kunst, woord, dans en muziek!

zaterdag 17 & zondag 18 september van 11 tot 18u
open ateliers en overzichtstentoonstelling

Zegelstraat 13 - info@werkhuys.be

Contact & Info
michaelbracke@skynet.be
jurgen@zoomin.be

Open Ateliers Borgerhout 2021

Paul is vooral een avonturier en filosoof!
Hij is autodidact en begon terug te schilderen tijdens de lockdown.
Hij schildert meestal personen in een tafereel of situatie.
Hij gaat helemaal op in zijn activiteit en duikt zelf mee in zijn wereld op het doek.

Paul Vervloet - Sint Erasmusstraat 50
0496 956 355
poltriz@hotmail.com

Woordkunstenaar om en rond Borgerhout en aldus Borgerin,
ambachtelijke omgang met het Woord, demiurge,  dialogeert met allerlei wezens, 
fabuleert in vertel-stand-ups /poppenspel/ creëert/ performt verhalen - 
'Het alledaagse is een uitdaging tot inwijding'

Pierrette COffrée - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0473 136 561
pierrettecoffree@gmail.com - www.pierrettecoffree.com

Pieter is Borgerhoutenaar en socioloog van beroep. Tekenaar / illustrator, niet van 
beroep, maar wel met dezelfde passie. Werkt met diverse materialen, van potlood en 
balpen tot aquarel en acryl, van collage tot en met digitaal tekenen.
Zijn onderwerpen zijn mensen, portretten, stadslandschappen en tekeningen die eerder 
de expressionistische of surrealistische kant opgaan. Nooit zeemzoet of gitzwart.
Sfeer en emotie zijn belangrijke elementen.

Pieter Rotthier - Sint Erasmusstraat 50
0485 428 792
pieter.rotthier@gmail.com - instagram.com/quick_on_the_drawing

Sander is een leerkracht beeldende kunstvakken aan de! Kunsthumaniora te Antwerpen, 
en genoot een opleiding tot grafisch vormgever en illustrator aan Sint-Lucas Gent. In zijn 
vrije tijd, die zich grotendeels ’s avonds afspeelt, gaat hij klimmen of tekent en schildert 
hij. Tot voor kort waren dit kleine werkjes in uiteenlopende materialen maar de laatste 
maanden maakte hij ook groter werk, met meer aandacht voor detail en betekenis. 
Zijn werk is bijna altijd surrealistisch van insteek, en hij kan zich ook verliezen in het 
bedenken van gniffeltitels, steevast na het maken van het werk zelf. 
Sander toont zijn beste werken op zijn instagram-pagina.

Sander Belmans - Sint Erasmusstraat 50
0474 490 124 - sander@mmooii.be
www.instagram.com/mmooii.be/   -   www.mmooii.be/
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Sophie Pillen, master in graphic design St-Lucas Antwerp (1993) and graduated at the 
Royal Academy of Fashion Antwerp (1997).
Stylist fashion, deco & publicity and ceramic artist. 
Fascinated by feline mammals, religion, archetypes, symbolism. Big fan of dark humor 
and cynical remarks. Born and raised in Borgerhout.

Sophie Pillen - Sint Erasmusstraat 50
0495 261 340
me@sophiepillen.be - instagram  : @bypillen

11

11

Proza-K Art is het Beeldende Kunsten luik van Proza-K, een Cross Art Platform dat naast 
dichters ook beginnende kunstenaars stimuleert om tijdens onze events hun werken en 
projecten te exposeren en te experimenteren met andere vormen van kunst. 
Joanna, die deelneemt aan deze Open ateliers, is steeds op ontdekking. Exploreert 
materialen en visuals om linken te leggen, niet alleen via beeld maar ook met woorden. 
Experimenteren is haar leerproces,deze evolutie stopt nooit.
Ze is Art Director van het collectief, om op deze manier niet alleen woord kunstenaars 
maar ook andere kunstenaars een platform te geven.

Proza-K -  Borgerhub Turnhoutsebaan 92
www.prozak.be - 0466 055 575 
prozakpoetry@gmail.com  - Instragram: @prozakpoetry  - Facebook: @proza-K 
joannamadclone@gmail.com - Instagram: @joannamadclone_art - 0474 322 335

12

Robby Van Craenenbroeck, alias borri-borri (°1955) 
Ik evolueerde vanuit de ambachtelijke meubelmakerij naar meer vrij en artistiek werk 
waarbij de nuttigheidsfunctie stilaan op de achtergrond geraakt. Gerecupereerd massief 
hout, brandhout, allerlei gevonden zaken, zwammen en strandvondsten ... zetten mijn 
fantasie in beweging.
Naast de assemblages ben ik ook graag bezig met fotografie. 

Robby Van Craenenbroeck - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0478 203 773
vancraenenbroeck.robert@gmail.com - //beeld.be/kunstenaars/robert-van-craenenbroeck

11

Het besef dat er met kunst, schilderen , een betekenis creërende verbinding kan gemaakt 
worden met de realiteit , was en is de reden om me ermee bezig te houden .
Aangescherpt in de tijd resulteert dat in het gebruik van fotografisch materiaal uit de 
actualiteit als basis voor schilderijen.
In situ , concepten en tijd krijgen zo een plaats.

Proost Peter - Toekomststraat 8
0486 919 236
bnbridderspoor@gmail.com - peterproost.com

17

Nadia Denys is ook een veelzijdige en passionele fotografe.
Voor de online  magazines ‘Enola’ en ‘Concertmonkey’ fotografeert ze al jaren de 
Belgische en internationale muziekscene. Ze maakt ook deel uit van het huisfotografen 
team van muziekcentrum Trix.
Onlangs heeft ze een plek geopend waar dromers en creatievelingen op een
budgetvriendelijke manier hun werk en creaties kunnen tonen.

Nadia Denys - Lange Kievitstraat 142
0474 615 402
dieplek@proximus.be
https://www.nadiadenys.com/   https://www.dieplek.be/

1

1

Grafisch ontw
erp - Jurgen Claesen

Een animalier moet, als hij met een levend model werkt, vooral eerst de vorm (fysisch) en de ziel 
(psychisch) van zijn model in zijn handen en zijn geest en eigenlijk ook in zijn hart krijgen.  
Aangezien in tegenstelling met een menselijk model, blijft een dierlijk model niet stilstaan in de 
gewenste houding. Hij moet dus een geestesbeeld (Gestalt) van het dier vormen. 
Dit bestaat o.a. uit de anatomie en de bewegingsfysiologie van het dier, maar ook uit de 
geestelijke indruk en het gevoel die het dier bij de animalier oproepen. 
Het geestesbeeld probeert hij over te brengen in de klei en van de klei naar de toeschouwer.  
Zodat de toeschouwer dezelfde gevoelens en indrukken vormt bij het beschouwen van het beeld, 
m.a.w. de ziel aanvoelt van het dier.

Michael Bracke - Kattenberg 64
0479 344 931
michaelbracke@skynet.be - www.michaelbracke.net
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Antwerpen heeft sinds begin dit jaar een pool van vijf stadsdichters die de stad verblijden met 
hun poëzie. Vier van de vijf, Lies Van Gasse, Yannick Dangre, Ruth Lasters en Proza-K, hebben 
linken met Borgerhout en dat maken ze duidelijk met een heuse poëziekamer die ze tijdens 
Borgerhart installeren met een selectie stadsgedichten die ze tot nog toe bij elkaar schreven.
De gedichten worden vormgegeven door Jurgen Claesen. Speciaal voor deze gelegenheid spreken 
de dichters ook alle gedichten in zodat je ze ook audio kan beleven.

Poëziekamer stadsdichters - ’t Werkhuys Zegelstraat 13 
boekenstad@antwerpen.be
www.facebook.com/AntwerpenBoekenstad/

1

‘Ambivalent Venetië’ maakt deel uit van een installatie waarbij uitwassen van het platvloerse 
toerisme aldaar vermengd worden met kunst van de Biënnale. Deze combinatie kreeg een plaats 
binnen een ruimere omkadering onder de naam Art, Kitsch & Camp.
Zijn vormentaal draait rond het zo genoemde ‘Afgeronde Vierkant’. Voor Tapiaco is het een oervorm 
en een universeel symbool omwille van zijn eenvoud. Ze inspireren hem in het onderzoek naar 
andere bestaande objecten waarvan de geaardheid en het voorkomen aansluiten bij zijn 
vormentaal die hij plaatst in de context van uiteenlopende thema’s en dit met uiteenlopende 
technieken en toepassingen. Hij stelt daarbij de relatie tussen cirkel en vierkant in vraag maar 
distantieert zich hierbij van elke geometrische interpretatie.

TAPIACO - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0486 063 014 - tapiaco@telenet.be
www.tapiaco.eu - www.tapiaco.be

1

TUIG is een platform voor illustratoren en grafisch ontwerpers.
Voor Borgerhart vult TUIG Atelier DOP met het portfolio van
10 lokale Illustratoren/grafisch ontwerpers.
Kom ze ontdekken en kijk ineens binnen bij co-werkplek Atelier DOP.

TUIG bij atelier DOP - Appelstraat 27a
info@jensdawn.be
www.tuig.rocks

4

Het VAK is een atelier in hartje Borgerhout waar 27 VAKkers hun plaats hebben. De 
veelzijdigheid van het VAK is zijn grote sterkte.
Van de grofste houtbewerking tot de fijnste afwerking van diverse materialen.
Van het betere laswerk tot computergestuurd lasersnijden en -graveren.
Deze diversiteit zorgt voor veel mogelijkheden en leuke samenwerkingen. Bovendien is het 
gewoon ook een prachtige werkplek om eens te komen bezoeken.

VAK VZW - Appelstraat 27
0486 760 242
christine_van_derslijen@hotmail.com - facebook @VAKantwerpen

4

Welkom! Wij zijn een collectief van mensen en organisaties die gaan voor veiligere en 
groenere Turnhoutsebaan voor iedereen. Onze boodschap? Pak'm aan, de Turnhoutsebaan!
Wij willen dat Vlaanderen, de stad, het district en de bewoners samen rond de tafel zitten 
over de Turnhoutsebaan. Het nieuwe stadsbestuur beloofde in zijn bestuursakkoord van 2018 
werk te maken van een 'metamorfose' voor de Turnhoutsebaan.
Wat vragen wij? Een veiligere en groenere Turnhoutsebaan die dient als winkelstraat en 
ontmoetingsplaats voor iedereen.
De Turnhoutsebaan heeft het potentieel om de Ramblas van Antwerpen te worden.
Zin om mee na te denken? Of om dingen te doen?
Wil jij mee actie voeren? Help je mee? Laat het ons weten!

Expo rond de Turnhoutsebaan - Borgerhub Turnhoutsebaan 92
pakzeaandeturnhoutsebaan@gmail.com 
Facebook: @pakzeaandeturnhoutsebaan  -  Instagram: @pakzeaandeturnhoutsebaan

1

THOTH is een pseudoniem voor THilly roOTHooft.
Studeerde aan de Koninklijke academie voor Schone Kunsten; expressie kunst, 
goudsmid & juweelontwerp en aan de Academie voor muziek & drama in Antwerpen.
Een beheerste vrijheid is de beste omschrijving van mijn tekeningen, teksten en muziek. 
Improvisando ma non troppo.

THOTH ~ THilly roOTHooft - Lovelingstraat 68
03 239 66 25 / 0496 497132
thoth@telenet.be - https://www.thoth.space
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De natuur fascineert me in al haar facetten, altijd en overal, thuis en onderweg. In de 
luchten en lichten, de planten en bloemen huist een leven waarin ik tijdens het schilderen 
een beetje dichterbij probeer te komen. Ik creëer een gevoelsmatig natuurbeeld waarvan 
de sfeer niet op voorhand vastligt. Soms kom ik uit op iets onrustig of mysterieus, 
verlatenheid zit er ook wel eens in.
Meer recent zorgt een lange zonnige reis voor een lichter gevoel. Ik werk graag met 
dynamiek, organische vormen en grillige penseelstreken.

An Bedeer - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0478 203 773
anniebedeer@hotmail.com - https://beeld.be/kunstenaars/an-bedeer

Ik ben altijd graag in een atelier geweest. Als kind in het atelier van mijn vader en later op 
de academie. Nu werk ik in een keramiekatelier.  Het is een plek waar  de vereiste 
technieken, het creëren en het aftasten van grenzen samensmelten.
Mijn werk is hoofdzakelijk functioneel en ik vind het belangrijk dat het verandert en 
evolueert. Ik draai op de schijf en combineer soms met andere technieken.
Het atelierpand  op het Moorkensplein werd reeds aangekocht in 1997 maar door omstandig-
heden ben ik van start gegaan in  2015. Sinds 2016 worden er keramiekcursussen
aangeboden en kan ik al mijn kennis met plezier doorgeven.

Antoine Beau Man woont en werkt in Borgerhout sind 2006.
Naast Visual Artist is Antoine Beau Man fotograaf en eigenaar van een grafische ontwerp- 
studio 'New Born UFOs'. In zijn ontwerpstudio geeft hij onder andere vorm aan zijn label 
BLIKZUM waarmee hij decoratieve kussens produceert.
Tijdens BorgerHart 2008 stelde Antoine Beau Man voor het eerst zijn woning/atelier open 
met prints op groot formaat. Deze prints komen nu terug op de BLIKZUM kussens.
Sinds 2015 ontwerpt en creëert hij wandkleden. Een aantal kunt u bewonderen in zijn 
prachtig gedecoreerde woning annex studio aan de Reuzenstraat.

Anne Kempenaers - Moorkensplein 25
0479 621 706
kempenaersanne@gmail.com - www.annekempenaers.be

Antoine Beau Man - Reuzenstraat 7
0485 143 328
antoine@newbornufos.com - www.newbornufos.com - www.blikzum.com

Aryana vertegenwoordig het werk van haar vader Fernando Lobo.
Het schijnt een fenomenaal kunstenaar te zijn
en volgens Aryana zou iedereenzijn werk gezien moeten hebben.
We zijn blij dat we, met deze Open Ateliers, er als eerste
getuigen van mogen zijn!

Aryana Bouman Lobo - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25
0484 724 992
aryana@loboworks.eu - https://www.instagram.com/fmrlobo/

Ingrid Schildermans visualiseert de transformatieve kracht van de vrouw,
gebaseerd op persoonlijk onderzoek van het vrouwelijke narratief,
in een wereld die in verandering is. 

Ingrid Schildermans - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25 
0475 394 057
ingridschildermans@gmail.com - https://atelierinbeeld.be/en/node/2742

Jan is geboren en getogen in Borgerhout. Na enkele ingrepen aan de rug is hij afhankelijk 
van een rolstoel om zich te verplaatsen. Hij is medebeheerder van FB groep Boho2140 the 
original die afgelopen jaar de Gouden Reus won voor al het goede werk en verbinding in 
Borgerhout. Al méér dan 20 jaren beoefent hij pyrografie, een kunstvorm waarbij hout met 
hitte wordt bewerkt. Dit op meubels , kasten en houten panelen met eigen ontwerpen en 
specialisatie van Anton Pieck- , Mandala- en Jugendstill taferelen.

John heeft zijn atelier op de zolderverdieping van Borgerhub,
alwaar ook de Reuzekens van Borgerhout in hun vertrek te slapen liggen.
Tegenwoordig werkt hij vooral aan figuratieve olieverfschilderijen op houten panelen,
tekeningen en houten sculpturen.

Jan Duré - ’t Werkhuys Zegelstraat 13 
0477 983 717
veja@skynet.be - www.facebook.com/jan.dure

John Rausenberger - Borgerhub Turnhoutsebaan 92  
0486 976 934
johnrausenberger@gmail.com

Als architect heb ik in het verleden vaak ontwerpen van gebouwen en tuinen gemaakt.  
Af en toe maakte ik ook schilderijen en sinds een 5-tal jaar heb ik meer tijd en ben dan 
ook meer en meer gaan schilderen.  Sinds 3 jaar ben ik lid van de VZW Cloud Force One.  
Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de praktische organisatie van zijn evenementen en 
bij Leo’s tentoonstellingen. Soms neem ik ook deel als uitgenodigde kunstenaar.
Dit jaar werd ik door de jury van ‘Open Doek Vlaanderen en Brussel’  geselecteerd om 
een schilderij te maken dat hoort bij een verhaal.

Guido Leemans - Borgerhub Turnhoutsebaan 92 
vzw Cloud Force One
0499 738 904 - guido.leemans3@gmail.com

Katherina vertrek meestal vanuit een sfeer en gevoelsbeeld dat in haar huist
en zet deze intuitief gewijs over op papier.
Oud papier, gebruikt papier en gewoon lijntjesschrift papier krijgen haar voorkeur.
Buiten het abstracte werk houd ze zich ook graag bezig
met illustratie en poëzie.

Katherina Ritzoglou - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25
0499 137 764
katherinaritzz@gmail.com

Ik heb schilderen gevolgd in de academie Meylandt in Zolder. Productontwikkeling in 
Genk maar ben nu uitgenodigd door vzw “Cloud Force One” uit Borgerhout om deel te 
nemen aan Open Ateliers in Borgerhout 2022.
Dit is niet de eerste keer dat ik met vzw “Cloud Force One” samenwerk. Verleden jaar 
nam ik deel aan hun artistiek zomer project “LAST SUPPER” in Beringen.
Mijn schilderijen bewandelen de oneindige ruimte tussen het plaatselijke realisme
en de universele abstractie. Met een octopus aan randdomeinen.

Dirk Van De Weyer vzw “Cloud Force One” 
Borgerhub Turnhoutsebaan 92
0477 209 260 - dirk@spinced.be - https://www.instagram.com/vandeweyerdirk/

Govert van Heusden is sinds 2015  ingeschreven aan de kunstacademie van Antwerpen 
- atelier landschap. Hij schildert stedelijke landschappen uit 2060 met meer of minder 
abstractie. De spontane overname van de natuur op de plekken waar de uitingen van 
cultuur (gebouwen, straten, vijvers, sporen…)  er schijnbaar niet veel meer toe doen, is 
bron van inspiratie. Panta rhei! Alles stroomt… en neigt naar een toestand waarin de 
wetten van de natuur het organiserend principe zullen blijven terwijl de cultuur 
langzaam vervaagt. De werken hebben een contemplatief karakter en drukken een 
diepe gevoeligheid voor oorspronkelijk leven uit.

EVA is een multidisiciplinair concept waarbij schilderkunst, beeldhouwkunst, visuals en 
popmuziek gecombineerd worden. 
De ateliers zijn gevestigd in een oase van rust en ongekende creativiteit, waar vader en 
dochter hun diepste emoties kunnen verwerken in hun kunst. De plek heeft een rijkelijk 
historisch verleden. Vanuit de Bothastraat is het historische torentje dat uitkomt in één van de 
aterlier reeds te bewonderen.  De bezoeker krijgt de mogelijkheid tot het ontdekken van een 
tweeluik. Een beeldhouwatelier en een schilderkunstatelier en krijgt tevens de kans om het 
torentje te beklimmen en zo Borgerhout in volle glorie te bewonderen. 

EVA Concept/Elisa en André Verbruggen - Kattenberg 122/11
0479 477 544
liz_verbruggen@hotmail.com - http:www.instagram.com/eva_collab

Govert van Heusden - Pastorijstraat 33
0494 461 704
govertvheusden@gmail.com

Het werk van de Braziliaanse kunstenares Fattima Galvão is thematisch.
In haar werk voel je het multiculturele aspect van haar Braziliaanse roots tot uiting komen 
vanuit haar diepe eigen persoonlijke beleving.
Zij maakt muurschilderingen en werkt op doek. Haar stijl is naïef. Het is haar eigen 
naiviteit, de oorspronkelijke eerlijkheid van een kunstenares die vóór alles haar persoonlijk 
universum wil uitdrukken en delen met de wereld. Ze werkt al meer dan 10 jaar in haar 
atelier in de Klappeistraat 16 te Borgerhout.

Fattima Galvão - Klappeistraat 16
0486 154 504 - mark.bosselaers@telenet.be
www.flickr.com/photos/fattimagalvao/ - https://www.fattimagalvao.be/

In het beroepsleven is Josee bezig met gezinnen in armoede.
Om dit te kunnen blijven doen, heeft ze kunst nodig: om haar gedachten te verzetten en 
tot rust te komen. Ze werkt met acrylverf: dotpainting en schilderen.
Om haar kennis te vergroten experimenteert ze en volgt ze workshops.
Elke zomer organiseert ze een creatieve week om op laagdrempelige wijze bezig te zijn 
met allerlei kunstvormen. Het belangrijkste is dat je er plezier aan beleeft en andere 
technieken leert kennen. Ik heb dus nog niet echt een eigen stijl omdat ik blijf leren 
kennen en experimenteren.

Josee Mentens - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0476 535 975 - joseementens@scarlet.be

In een nieuwe reeks werken gaat Jurgen de dialoog aan met het onderwerp cultuur 
toe-eigening :het gebruik van materialen en vormen die doen denken aan een bepaalde 
identiteit of aan andere culturen. Mag je elementen zomaar gebruiken of zijn ze er enkel 
om inspiratie uit te halen? Hoe moeten we hiermee omgaan en wanneer is iets culturele 
toe-eigening? Laten we in andere culturen de schoonheid zien en die uitwisselen met 
elkaar en ons uit zelfbescherming niet terugplooien enkel op onze eigen cultuur.
Het is interessant de dialoog aan te gaan en iets aan
elkaar over te brengen.

Jurgen Claesen - Sint Erasmusstraat 50
0474 322 622
jurgen@jurgenclaesen.be - Instagram - jurgen.claesen

Het werk van Koen is een voortdurende zoektocht, waarbij de mens centraal staat.
Het menselijk figuur staat centraal in zowel de beelden als de werken op papier.
Er wordt telkens gewerkt vanuit beelden met menselijke activiteiten.
En het is die activiteit die hem mateloos fascineert.
Het menselijk figuur dat (deels) losgemaakt wordt van de context.

Lieve schildert enkel met paletmes op canvas met olieverf.
Ze behaalde een getuigschrift van sierkunsten aan het Sint-Mariainstituut te 
Antwerpen in '92 en is leerling aan de vrije openluchtschool onder leiding van 
kunstschilder Jean-Guy Beernaert vanaf '93.
Ze schilderden op locatie in straten en op pleinen.
Later schilderde ze overal waar ze ging,
maar het liefst aan de kust.

Koen De Deyne - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25
0479 843 331
koen_dedeyne@hotmail.com - www.koendedeyne.com

Lieve Van Peteghem - Lovelingstraat 15
0496 072 338
lievevp1911@gmail.com
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Hij maakt borstbeelden.
Qua genderexpressie eerder neutraal, fluïde, altijd met een knipoog.
Woont en werkt in bruisend Borgerhout,
het district van zijn hart.

AntHor - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25
0496 922 683
antonius.horstink@gmail.com

7

Atelier Rosiers bestaat uit een hecht team van een ondernemende creatieve dochter en 
een handige behulpzame vader. Samen maken we unieke lampen en sokkels uit 
brandhout. Hout dat bedoeld was om deze wereld te verlaten door op te branden,  heeft 
nu een nieuw leven gekregen in de vorm van een sfeerlamp/sokkel die je interieur in 
vuur en vlam zet. Recentelijk zijn we aan een nieuw project begonnen: namelijk 
rugzakken en handtassen gedeeltelijk uit hout.

Atelier Rosiers - Borgerhub Turnhoutsebaan 92
0477 533 255
katrien.rosiers@hotmail.com - instagram Atelier.rosiers

12

Babette Cooijmans studeerde schilderkunst en vrije grafiek aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. In haar werk onderzoekt ze het gevoel dat onze omgeving 
oproept. Transparantie en gelaagdheid typeren haar abstracte kunst. Ze werkt voornamelijk 
met grafische technieken om haar unieke beelden te realiseren. Wat haar vooral aantrekt in 
deze manier van werken is de traagheid van het maakproces en het contact met de 
materialen. Lithografie, ofwel steendruk, behoort tot haar favoriete technieken. Bij gebrek 
aan een openbare werkplaats om deze techniek te beoefenen, besloot Babette in 2020
Co-Op Litho op te richten. Ze deelt het atelier met andere grafische kunstenaars en wil met 
Co-Op Litho expertise rond dit ambacht delen.

Babette Cooijmans - Gijselsstraat 77
0474 657097
babette.cooijmans@gmail.com - https://babettecooijmans.myportfolio.com/
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Geen haast  - Uit de praktijk van mijn Intuïtief handenwerk met Textil 
Het veld openen, mogelijkheden creëren , sprokkelen, strooien en wachten op de 
opkomst! Ondertussen ordenen, verwerpen, sturen, laten wachten, knippen en plakken, 
naaien, draaien en wenden.  Bekijken, bevragen, benoemen, voelen en wachten. 
Verlangen, verrassen, verwerken, verleggen, verwerpen en vergeten. 
Vrij - blijvend vinden. In de compost van de verloren tijd zit de vrijheid
in het doen en laten.

Hildegard Schowerth - Borgerhub Turnhoutsebaan 92  
0487 494 090
hildegard.s@gmail.com
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7

Ik ben De Wolkenbreier - Leo Reijnders kunstenaar, dichter, radiomaker, storyteller, 
curator, animator…en heb sinds 2005 een radio programma “DE WOLKENBREIER(s)” op 
Radio Centraal. Een 7 tal jaren geleden heb ik mijn vzw opgericht “CLOUD FORCE ONE”. 
Samen met andere kunstenaars uit deze vzw kunt u ons tijdens Open Ateliers tijdelijk 
vinden in Borgerhub. Twee jaar geleden heb ik de cultuurprijs
van Borgerhout gewonnen.

Leo Reijnders - Borgerhub Turnhoutsebaan 92
0472 754 331
leoreijnders@thecloudknitters.be - www.thecloudknitters.be
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Zijn jachtterrein ligt in de thrift shop en op de plaatselijke rommelmarkt.
Gelukkig telt Borgerhout er veel. Hij gaat op zoek naar karakteristieke decoratieve 
vormen en objecten. Deze trekt hij letterlijk en figuurlijk open en vormt zo een nieuwe 
beeldtaal. Op deze manier ontstaat er een eigentijds glitch-effect.
Deze bedachtzame zoektocht schept een aangenaam evenwicht met zijn jachtige leven 
als freelancer in de reclamewereld, waar ideeën en concepten slechts van korte duur zijn.
Met de “Thrifts on a drift” beelden wil Floris Van Opstal de objecten een nieuw leven 
schenken in plaats van ze verloren te laten gaan.

Floris van opstal - Mertensstraat 39
0485 765 956
contact@flowris.com - www.flowris.com
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Achter het eerste (en enige) museum van Borgerhout - het AUTOMATA 24/7 Street 
Museum - schuilt het atelier van automata-maker Geert Hautekiet.
Automata zijn volledig mechanische vertelmachines. Geert maakt die van hem met 
gerecycleerd hout en gevoel voor humor. Ze begrijpen stuk voor stuk wat poëzie is. 
Met zijn Automata Carrousel - een fascinerende installatie die vorig jaar nog op Zomer 
van Antwerpen blonk - toert Geert door heel Europa: van op de Grote-Olifanten-site 
van Les Machines de l’île in Nantes (Frankrijk), langs de Thames in London tot op het 
immense Sziget festival in Budapest - naast Stromae en Arctic Monkeys (!).
Voor Open Ateliers stelt hij een spiksplinter nieuwe automaton
voor in het Straat Museum.

Geert Hautekiet - Kroonstraat 58
0474 292 344
geert.hautekiet@automata.be - www.automata.be
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Karen Hendrickx (1984) is een kunstenaar die op haar 15de beeldende vorming ging 
studeren aan Sint Maria instituut. Daarna heeft zij nog verschillende andere opleidingen 
gevolgd in het deeltijd kunstonderwijs, om haar stijl verder te ontwikkelen. 
Naast haar persoonlijk werk, houd zij ervan om interdisciplinair samen te werken met 
andere kunstenaars. Zo werkt zij momenteel samen met het Luikse dansgezelschap JC 
Choreography aan verschillende dans en kunst performances.
Ook houdt ze ervan om op een onderzoekende, experimentele manier te werk te gaan.
Door werk te creëren in de openbare ruimte wil ze het publiek op een andere manier er 
mee kennis laten maken. Zo vindt zij het fijn om werken op een onconventionele manier op 
te hangen, zodat het publiek letterlijk tussen de werken kan wandelen.

Karen Hendrickx - Plein Magazijn Luitenant Naeyaertplein 25
0478 203 419
karenhendrickx84@hotmail.com - users.telenet.be/karenhendrickx

7

Ik vind het boeiend om beelden uit het dagelijks leven naar mijn ‘tekenende’ hand te 
zetten door ze in een eigen nieuwe vorm en een nieuwe context te plaatsen. Zo 
ontstaat ‘mijn’ beeld, mijn kadrering, in het door mij gekozen materiaal, formaat, 
textuur, kleur en sfeer of emotie.
Een eigen interpretatie van een beeld dus.

De Art Club Borgerhout is een jongerenwerking rond beeldende kunst, voor jongeren uit de 
buurt tussen 16 en 26 jaar. In wekelijkse sessies maken ze kennis met alle mogelijkheden in 
beeldende kunst, met coaching door andere kunstenaars uit de buurt.
Ze vinden zo hun eigen stem en stijl, en brengen meer diversiteit in de kunst.
De Art Club heeft een eigen plek in 't Werkhuys en organiseert zelf expo's met andere 
kunstenaars.De sessies en het materiaal zijn gratis.

Reusens Birgit - Sint Erasmusstraat 50
0477 482 211
birgitreusensmail.com
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Luc heeft zijn atelier vlak bij het Krugerplein.
Genoot de opleiding in KASKA, schilderen en pedagogie.
Zijn laatste reeks werken hebben de titel “Poses”.
De houding en beweging van de figuren staan centraal.
Zowel in deze werken als in de abstracte werken primeert de kleur: het naast elkaar 
zetten of overlappen van heldere kleuren. 
Niet zelden is een zekere sensualiteit aanwezig.

Luc Meyers - Cronjéstraat 32
0499 621 864
luc.meyers@scarlet.be
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Luc heeft zijn atelier vlak bij het Krugerplein.
Genoot de opleiding in KASKA, schilderen en pedagogie.
Zijn laatste reeks werken hebben de titel “Poses”.
De houding en beweging van de figuren staan centraal.
Zowel in deze werken als in de abstracte werken primeert de kleur: het naast elkaar 
zetten of overlappen van heldere kleuren. 
Niet zelden is een zekere sensualiteit aanwezig.

Maarten Moers - Vaderlandstraat 11
0478 577 289
mamo@omgeving.be

6

Ik teken al heel mijn leven. Sinds ik leerling kunstonderwijs op Sint-Lucas was, hou ik 
schetsboeken bij. Tekenen onderweg doe ik zo graag. Dat is voor mij observeren en 
mijn belevenissen op papier zetten.
In de loop der jaren kwam er steeds meer vrij werk bij. Schilderen en tekenen met een 
illustratieve inslag. Ik neem graag deel aan tekenuitdagingen op Instagram zoals 
#the100dayproject, #februllage of #folktaleweek. Waar je met een opgelegd thema en 
tijd, elke dag werk maakt.
Sinds een aantal jaar geef ik ook les in het Secundair Onderwijs. Mijn doel is om 
leerlingen te laten durven creatief te zijn. Het proces is belangrijker dan het 
eindresultaat. Daarom kan ik niet stil zitten buiten de school. Ik wil bezig blijven met 
tekenen en schilderen.

Liesbet Van Huffelen - Engelselei 21
0478 235 285
liesbet.vanhuffelen@skynet.be
instagram: liesbetvanhuffelen - www.liesbetvanhuffelen.blogspot.com

2

Lies Van Gasse (1983) is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze wordt gewaardeerd 
als dichter, maar publiceerde ook de graphic poems Sylvia, Waterdicht, Exodus en 
Zand op een zeebed. Met Annemarie Estor werkte ze jarenlang aan Het boek Hauser, 
een gedicht in woord, film en postkaart. Samen met Peter Theunynck maakte ze de 
grafische biografie Nel, een zot geweld, over Rik Wouters en Oma is kwijt, een 
jeugdboek over dementie. Van Gasses werk valt op door de haast natuurlijke brug 
tussen tekst en beeld, die op fascinerende wijze gemixt worden. In 2016 werd ze 
daarvoor bekroond met de Dirk Martensprijs.

Lies Van Gasse - Sint Erasmusstraat 50
0499 213 530
liesvangasse@gmail.com - www.liesvangasse.be
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De Art Club Borgerhout - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
03 432 4210
info@werkhuys.be -  https://www.instagram.com/artclubborgerhout

1

Eddy wil de mensen graag laten kennis maken met het ambacht,
beeldhouwen en houtsnijden.
Als bezoeker kan je steeds visueel volgen wat er gebeurt in zijn atelier.
Hij geeft ook workshops voor beginners en gevorderden.
Beeldhouwen, houtsnijden met hout uit de buurt.
Zowel ornamenten, figuratief, abstract, stilistisch,...

Eddy Van Lommel/Acanthus - Engelselei 245 
0478 421 256
elaeddy@gmail.com -  www.acanthus-atelier-houtsnijden.be

3

Ik ben een fusion artiest, woon en werk in Antwerpen.
Ik schilder vooral met olieverf maar wel in verschillende stijlen:
van impressionistische stilleven tot abstracte kunst.
Borgerhout heeft een aparte plaats in mijn hart gekregen omdat ik hier
meer dan drie jaar lang heb gewoond en gecreëerd. 

Ekaterina Franck -  Borgerhub Turnhoutsebaan 92 
0484 932 433  - ekaterinafranck@yahoo.com
www.ekaterinafranck.com - www.etsy.com/shop/BobTheCatArtGallery 
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Mijn werk bestaat vooral uit boeken (kunstenaarsboeken). Hiervoor heb ik een kleine 
uitgeverij opgericht in 2009 genaamd From Me To You Publications.
Naast mijn eigen boeken werk ik ook samen met vrienden en bevriende kunstenaars 
aan boekprojecten. Naast het maken van kunstenaarsboeken maak ik ook ander 
beeldend werk (tekeningen, sculptuur,...) ,werk af en toe samen met een designer 
aan meubelprojecten en schrijf ik.

From Me To You Publications - Oudstrijdersstraat 57
0486 761666
info@frommetoyou.be - www.frommetoyou.be

5

Ik ben kunstenaar en schrijver uit Borgerhout. Ik heb opleidingen tekenkunst en grafiek 
gevolgd in avondonderwijs op verschillende scholen, waaronder de Academie van 
Berchem. Schrijven volg ik momenteel in avondschool in de Academie van Borgerhout.
Ik organiseer momenteel samen met jongeren de Art Club Borgerhout in ’t Werkhuys.
Mijn beeldend werk is vaak eerder donker. Kunst is één van de weinige dingen die mij 
kan ontspannen, de chaos belandt dan op papier.
Ik vertel graag een verhaal met mijn beelden.
Daarom wil ik ook beeld en tekst combineren.

Machteld De Ryck - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0486 165 325
magteldt@hotmail.com
www.machteldderyck.com of @machteldderyck (instagram)

Art is an needed expression. Painting is my passion.
Ogen kunnen recht in je ziel kijken. Door mijn schilderijen heen leg ik mijn ziel bloot.
Dit jaar heb ik alluminiumdraad en het plezier van 3D te creeëren ontdekt.
Een nieuwe passie erbij?
De fleurige Klappeistraat brengt je al helemaal in de stemming om
mijn fantasiewereld te betreden. 
Wees welkom!

Melanie Bivacco - Klappeistraat 15
0485 327 359
melanie.bivacco@gmail.com
https://art-melanie-bivacco.com

1

Met zijn werken probeert Manu een visuele stempel te drukken en een sterke emotie 
over te brengen. Het zijn portretten van ambigue, melancholische personen met 
onderdrukte emoties. 
Manu heeft reeds verschillende exposities gehad in Antwerpen, Brussel, Amsterdam, 
Parijs, Madrid, Italië, Monaco en Caïro.
Dankzij digitale platformen heeft Manu al vele werken internationaal verkocht 
waaronder de VS, Oekraïne, Hong Kong, Taiwan en overal in Europa.

Manu De Mey - Klappeistraat 15
0473 898 758
manu.de.mey@telenet.be - www.manudemey.be
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Mark Bosselaers is een gediplomeerd kunstenaar-knutselaar op hogere leeftijd.
In principe werkt hij voor de eeuwigheid (en vooral voor zichzelf). Hij schildert vergeten 
aspecten uit het collectief geheugen die verloren dreigen te gaan en die door zijn 
voorgangers en tijdgenoten over het hoofd werden/worden gezien.
Hij werkt steeds in reeksen. Hij is een colorist in de oude Rubensiaanse traditie en 
schildert heel direct, met een ruwe, brede, droge penseeltoets. 
Hij probeert verdienstelijk werk te maken, maar is al wat ouder en begint achteruit te 
gaan. Hij weet de mogelijkheden van het medium maar gedeeltelijk te benutten en 
blijft steken in de weergave van de realiteit. Hij heeft nochtans een groot potentieel, 
maar doet er weinig mee; hij zou beter kunnen moest hij willen.

Mark Bosselaers - Klappeistraat 16
0499 265 429
mark.bosselaers@telenet.be
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