
In Duel

in duo

tentoonstelling

2 - 3 november 2013





3

Voorwoord

Mevrouw, Mijnheer,

IN DUO 

De kunstgeschiedenis bevestigt de stelling dat het werk van kunstenaars altijd sporen vertoont 
van stijlkenmerken van voorlopers of tijdgenoten.
De kunstenaars die de meeste navolgers hebben zijn ongetwijfeld de invloedrijkste. Hun namen, 
hun kenmerken duiken overal op. Ze overleven de tijd. 

Wij, leden van Lo-art, willen de geschiedschrijvers en critici voor zijn en exploreren mekaars 
werk openlijk en opzettelijk als een stijloefening.
Niet alleen de huidige leden, maar ook twee van onze overleden kunstmakkers, Freddy Taghon 
en Willem Van Hecke, fungeren als inspiratiebron.

Na het overlijden van Willem, nu bijna twee(?) jaar geleden, hielden zijn zussen uitverkoop van 
zijn schilderijen, tekeningen en beelden. Het was toen dat we tot de conclusie kwamen dat we 
van mekaar regelmatig werken hadden gezien, maar dat we zeker geen overzicht hadden van 
het geheel en ook niet ten volle beseften wat de waarde ervan was.
We namen graag een werk van Willem mee naar huis, niet alleen als aandenken, maar omdat 
we het goed vonden.

De idee ontstond om rond de figuur en het werk van Willem een tentoonstelling op te zetten 
waarbij we in confrontatie eigen werken zouden creëren. Daaruit vloeide dan een volgende stap, 
ook de werken van de andere leden van Lo-art konden aan bod komen.

Met deze tentoonstelling wilden we ‘onder de kerktoren’ blijven, die van Zaffelare, want we 
hebben allemaal één of andere band met deze deelgemeente. Dit schoolgebouw staat naast 
de locatie van de afgebroken jongensschool waar Willem leerde schrijven, rekenen en tekenen. 
Hier werd zijn ongebreidelde leergierigheid geprikkeld. Het leidde hem niet tot het verwerven 
van diploma’s met ronkende titels, maar tot een oeuvre dat opbloeide door de kennis van de 
Keltische en oosterse culturen, wiskunde, sterrenkunde en de hele kunstgeschiedenis.

Freddy Taghon kennen we vooral als dichter, o.a. van haiku’s, maar ook als tekenaar van 
landschappen en vooral van sociaal geïnspireerde portretten. Hij inspireerde niet alleen de 
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kunstenaars van Lochristi, maar is ook daarbuiten bekend.

Daniël Gustaaf De Clercq, onze voorzitter, woonde jarenlang in Zaffelare, werd evenals Freddy 
cultuurlaureaat van Lochristi en is bekend als betrouwbaar organisator van kunstprojecten en 
als schilder met werk dat druipt van de kleuren. Op dit ogenblik plakt en lijmt hij erop los in 
stemmige collages.

Trees De Brabander heeft als kunstenaar en pedagoge al menig jongere op de weg van de 
kunst gezet. Ze leeft zich vooral uit in tekeningen, maar ook in beeldjes.

Sofie Marie Etienne Van Durme heeft tekenen en schilderen in het bloed en gebruikt papier niet 
alleen voor het twee dimensionale, maar verovert de derde dimensie met papier mâché.

Roger Praet of Evarist Ganzelever is als schrijver geen onbekende. Zijn cursiefjes op Lochristinaar-
blogt bereiken een ruim publiek en zijn net als zijn gedichten filosofische mijmeringen over la 
condition humaine, het wel en wee van het leven. Ook geeft hij plastisch vorm aan zijn guitige 
kijk met houten panelen en vormen of installaties met typografisch verzorgde teksten.

Rita Bracke is de vrouw die met verfijning en minutieuze toewijding stoffen als zijde en wol met 
kleur tot leven brengt, maar ook schoonheid creëert met  pastelkrijt op velourspapier.

Kris Reynebeau is keramiste. Haar ruime belezenheid en fijngevoeligheid vertaalt ze in veeleer 
abstracte beelden en installaties. Ze is een perfectioniste in haar zoektocht naar de juiste 
verhoudingen van vormen en glazuren.

Patrick Van Rijckeghem is beeldhouwer-schilder, maar vooral beeldhouwer, eerst in de letterlijke 
zin in steen, recenter last hij metalen tot denkbeelden en iconische figuren. Als schilder is hij de 
man van het wijdse gebaar.

Machteld Moijson, kiest afwisselend voor het woord of de verf. Mens en natuur zijn de constanten 
in beide disciplines.
Machteld

De groeten, 

Voorzitter                                                  Secretaris    Curator
De Clercq Daniël Gustaaf                       De Brabander Trees                   Machteld Moijson
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Werk van Willem Van Hecke waarop de leden van Lo-art zich lieten inspireren
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Het verhaal van oom

Trees De BraBanDer
www.Treesonline.Be

Trees en Machteld werkten samen aan een verhaal voor kinderen :
Trees illustreerde het verhaal van Oom.

Trees maakte een portret van Willem in de voor haar typerende stijl en bewerkte 
foto’s van de andere Lo-artleden.

Trees maakt tekeningen naar het werk van Willem
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Kris reyneBeau

Broos porselein in duo met  de fijne, kwetsbare zijde en kleurrijke wol van Rita’s 
batik en viltwerk.

De aandacht van Daniel voor de oermens en de grotschilderingen, deed me oude 
werken ‘opgraven’.

Met Patrick een duet tussen twee materialen. Kris werkte samen met Patrick aan 
een echt duo-beeld. Zij begon het en Patrick werkte het af.

In duo met Machteld en Roger .
Plaatsen en verplaatsen, verschuiven van woorden, letters, zinnen.

Vormen ontsnapten uit Willems werk. Kleuren ontsnapten  
     
Freddy.... voor altijd vriend.

Wat als papier niet maagdelijk wit, maar donker en vol gaten voor je ligt?
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MachTelD Moijson

Trees en Machteld werkten samen aan een verhaal voor kinderen 

De verbrande boomstronken van Kris uit de tentoonstelling “Over bomen” kregen 
van haar een schilderkunstige omzetting.

De Icarusfiguren van Patrick bleven haar intrigeren tot de figuur ook voor haar een 
invulling kreeg.

Van Willem vielen haar vooral de krachtige zwarte lijnen op die structuur geven 
aan vele van zijn abstracte werken.

Machteld werd getroffen door een heel donker werk van Freddy dat ze tot Ophelia 
omdichtte.

OPHELIA

het water draagt mijn lichaam,
mijn gezicht is vol van maan 
naar het firmament gekeerd,
mijn ogen blikken eeuwig

waterplanten dekken me,
ze strelen herinnering
aan hem, mijn zon, die tovert :
de glimlach op mijn lippen

koud voelt mijn huid, brak water
breekt uit alle mijn poriën
takken schrammen mijn gelaat
bleke maansverduistering

tot ik weer herrijs. in wat?
alleen mijn naam blijft hangen,
misschien met wat warmte
rond een hart versteend verdriet
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riTa BracKe

Ondoordringbaar

Uitbarsting 
pastel op velourspapier

Rita trof het explosief-krachtige van het gebaar van Willem en zijn warm kleurgevoel 
dat ze vertaalde in twee werken in pastel op velourspapier.

Een haiku van Machteld zette ze om in een zijden sjaal.
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Het Don Quichot gehalte van Willem was hoog. Ik kende hem van vroeger bij het voetballen.
Toen reeds droeg Willem opvallende hoofddeksels. Later leerde ik hem kennen door 
gesprekken over sterren en zonnestelsels. Ook zijn schilderijen hoorden bij die leefwereld, en
daardoor was hij iemand die soms tegen windmolens vocht, net als don Quichot.

Patrick werkte samen met Kris aan een echt duo-beeld.

PaTricK VanrijcKegheM
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eVarisT ganzeleVer

Roger Praet zag in een figuratief werk van Willem meteen de menselijke interacties 
en verduidelijkte ze met tekstballonnetjes.
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BIOGRAFIE FREDDY TAGHON 

Freddy Taghon werd geboren in Gent op 3 november 1944. Hij is er overleden in 2007.

Hij studeerde regentaat plastische kunsten aan het Instituut voor Hoger Onderwijs, 
Rijksnormaalschool Gent en was daar o.a. leerling van Octave Landuyt, die hij zijn hele leven 
bleef bewonderen.
Later volgde hij ook avondonderwijs aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
Hij betrok diverse ruimten als atelier, ondermeer in het Pand, Patershol.

Hij trouwde met An De Clercq en kreeg drie kinderen.

Hij werkte als plastisch kunstenaar en dichter aan een omvangrijk oeuvre.
Tentoonstellingen van zijn werk waren er in België, Nederland en Duitsland.
Publicaties van hem verschenen in Yang, Koebel en Spectrum.

Hij was vormingswerker voor niet-beroepsactieven en halftijds redacteur van het tijdschrift voor 
plussers ‘Wijs’.
In Home Prins Filip in Gent was hij groepshoofd van de bijzondere jeugdzorg.

In Lochristi waar hij woonde werd hij geëerd als cultuurlaureaat en was hij graag gezien als lid 
van Serrekunst en Lo-art. 

Hij heeft veel gedaan aan vormingswerk over haiku voor kinderen, dertigers, gedetineerden 
en ouderen. 

Hij richtte in Lochristi de haiku-kern ‘Haikuvrienden Lochristi’ op in …

De doelstellingen die hij trachtte te bereiken met zijn haikuleerlingen waren de volgende :
- aandacht schenken aan de dagdagelijkse omgeving;
- het blijven stilstaan bij eenvoudige, kleine dingen in het leven als een belangrijke
  bron van inspiratie voor het schrijven van haiku’s;
- het contextuele laten aanvoelen, daarmee bedoelde hij de verbinding laten
  voelen tussen het innerlijke en dat wat je ziet of met andere woorden het belang
  aantonen dat wat je ziet steeds beïnvloed wordt door jouw innerlijke;
- leren beseffen dat we als mens klein zijn in tijd en ruimte;
- haiku schrijven is als geestelijke yoga;
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- we moeten afstappen van het analytische denken
- het vertrekpunt is altijd de natuur, deze is niet beredeneerbaar, we kunnen niet 
  anders dan voelen; 
- we moeten schrijven vanuit het emotionele;
- niet elk gedicht moet je woord voor woord verstaan, je moet het wel proberen
  intuïtief aanvoelen en je niet fixeren op details;
- het resultaat is altijd ondergeschikt aan het proces;

Wat zijn grafisch werk betreft werkte hij graag met pennen, rietstokken of penselen op papier. Hij 
hield van de eerlijke directheid van deze materialen.
Hij wou emoties vertalen met gedrevenheid, mensen in hun essentie naderen door een eenvoud 
aan middelen. Hij hield van het onaffe, van mensen die op weg zijn, van werken van kunstenaars 
die verder tasten naar het mysterie dat het leven moet zijn. Zijn werken hebben geen titels, zoals 
mensen die op weg zijn in het leven ook geen stempels of titels verdragen. 
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Hans Van Hilst is geen echt lid van Lo-art, maar is als echtgenoot van Trees al zovele jaren 
gastheer en kritisch luisteraar dat hij zo vanzelfsprekend bij ons hoort. Hij sluit nu af met zijn 
herinneringscursiefje:
Guillaume de la Chateau.

Voorwoord

Omdat mijn meeste schrijfsels een hoog autobiografisch uitgangspunt hebben is ook dit verhaal 
vanuit de ik- positie geschreven. En ondanks het feit dat dit verhaal handelt over, voor de één 
een dierbare, en voor de andere dan weer een goede kennis die zojuist begraven is, in onze 
cultuur toch een overwegend triestige gebeurtenis, duiken er toch grappige momenten op in dit 
verhaal, althans dat was toch een beetje de bedoeling.
Wat ik echter met dit voorwoord meteen wil verduidelijken is, dat het nu volgende verhaal 
een eerbetoon is, aan een persoon, die ik niet direct een vriend zou noemen in de klassieke 
betekenis van het woord, maar een man waar ik toch veel respect voor had.
Bij het heengaan van mensen, die dikwijls op een onopgemerkte manier een rol in je leven 
gespeeld hebben komen vaak achteraf maar de herinneringen boven en valt het laatste 
puzzelstukje op zijn plaats, of snap je pas op het einde van de film, waar hij eigenlijk over ging. 
Velen kenden Willem al vanaf zijn kinderjaren, maar ik ben een inwijkeling, dus de kindertijd 
sla ik over.
Ik heb hem in het midden van de jaren ‘70 voor de eerste keren ontmoet en langzaam leren 
kennen.
We deelden in die tijd een gezamenlijke bezigheid, namelijk het stempelen. Voor de jongeren 
onder ons, als je in de jaren zeventig tot begin jaren tachtig werkloos was, dan moest je gaan 
stempelen. 
In de volksmond ook wel doppen genoemd. Dit was een ritueel dat op dagelijkse basis herhaald 
diende te worden, telkenmale weer op een ander tijdstip. Dit tijdstip werd ook telkens maar de 
dag op voorhand te kennen gegeven. Zulks om misbruiken van de status van stempelaar tegen 
te gaan, zijnde illegale arbeid, of zelfs een vakantiereisje van meerdere dagen. Dus dat alles 
vroeger beter was berust ook hier weer op een fabeltje.
Tijdens deze dagelijkse ontmoetingen tussen gelijkgestemde zielen, raakte ik dus wel eens 
aan de praat met Willem. Dat we beiden deze hobby een tijdje volgehouden hebben kun je wel 

hans Van hilsT
www.hansonline.Be
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stellen.
Bij mij kon je rustig spreken over Johannes de dopper, terwijl ik Willem soms in stilte de 
Stempelende Stalin noemde, vanwege de snor en enige uiterlijke gelijkenis met de  voormalige 
Russische staatsman.

Het verhaal.
 
Guillaume de la Chateau, of een kasteelheer met een luchtje

Dat ik niet echt zijn type was moge duidelijk zijn. Een tweeling nota bene. Een luchtig man! 
In zijn ogen een man met twee gezichten denk ik wel eens.
Neen, hij kwam niet voor mij, voor alle duidelijkheid, hij kwam voor mijn vrouw. Trees, die hem 
de warmte van een kop koffie, of een verse kom soep aanbood. Doch ook de huiselijke warmte 
en een luisterend oor, daar kwam hij dikwijls voor. “Is Trees thuis”, vroeg hij al op voorhand en 
als het antwoord negatief was, kroop hij zonder boe of bah weer terug in zijn auto en was hij 
weer weg. 
Dat hij niet altijd besefte dat ik echter het luisterend oor was, het zij hem vergeven. Ik kon met 
graagte naar hem luisteren, want tweelingen hongeren immers altijd naar kennis en kennis van 
zaken had Willem. Nee niet de gewone zaken echter.
Dat ik regelmatig vernoem dat ik een tweeling ben wil helemaal niet zeggen dat ik een broer of 
zus heb die goed op mij lijkt, nee we hebben het hier over het sterrenbeeld tweelingen. En nou 
net daarom was het Willem te doen.
Hij bekeek mij echter niet altijd als de mens die ik was, maar ook dikwijls als een astrologisch 
object en aangezien hij in het verleden wel eens ferme problemen gehad heeft met een andere 
tweeling, had ik soms het gevoel dat hij ze allemaal als één pot nat beschouwde, de tweelingen 
bedoel ik dan. 
Dat zijn theorie hier in de praktijk een beetje mank liep blijkt wel uit het feit dat mijn vrouw 
eveneens een tweeling was van sterrenbeeld.
“Ach ja een kleinigheidje hou je altijd” zouden ze in Nederland zeggen. 
Dat ik van Nederlandse afkomst was kon hij direct zien aan de manier waarop ik mijn toenmalig 
‘domein’ in de Slagmanstraat onderhield. En daar hij zelf over heus kasteel beschikte, met de 
daarbij behorende werkzaamheden, kon hij hier wel waardering voor opbrengen. Hoe doe je dat 
toch allemaal, vroeg hij zich dikwijls luidop af. Maar ja, ik was een man van de praktijk en Willem 
een man van de theorie, oftewel hoe de spreekwoordelijke extremen elkaar toucheren. 
Ik heb hem lang geleden nog geholpen met verbouwingswerken. Hij wilde extra ruimtes maken 
en er dienden muren gemetseld te worden. Dat was zo zijn ding niet, aldus vroeg hij mij ter hulp.
Terwijl de muur reeds halverwege van hoogte was kon Willem mij al precies vertellen wat de 
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chemische samenstelling van cement was en tevens wat voor scheikundige processen er van 
start gingen bij het samenvoegen van de drie benodigde componenten voor het bekomen van 
een kuipje mortel, te weten zand, cement en water. Willem wist exact de mengverhoudingen 
in kilogrammen liters en of andere eenheden. Terwijl ik gewoon wat scheppen zand en 
cement in een kuip pleurde en daar dan net zo lang water aan toevoegde tot ik een werkbare 
substantie verkregen had. Dat er bij het samenvoegen van stenen en mortel energie vrijkomt, 
die zelfs een zekere warmte produceert en dat een opdrogend cementmengseltje zelfs een 
zekere radioactiviteit bevatte, daar had ik tot dan toe geen flauw benul van. Bij mij waren deze 
handelingen louter gevoelsmatig. Niet bij Willem. Hij wilde eerst doordrongen zijn van de werking 
der dingen. Onnodig te vermelden dat om effectief een muurtje te metselen dit soms sneller gaat 
zonder theoretische beschouwingen.
 Wat ik hier geenszins wil beweren is dat Willem enkel en alleen in theorieën verstrikt geraakte, 
begrijp mij niet verkeerd, ik probeer slechts een voorbeeldje te geven hoe het er tussen hem en 
mij soms aan toe ging.
Want Willem kon wel degelijk iets in de praktijk. Hij was een goed lasser en kon met overschotten 
metaal fraaie bouwwerken creëren, maar ook kunstwerken, ingewikkelde geometrische 
constructies, die hun oorsprong vonden in de natuurkunde. Tetraëders, octaëders en noem maar 
op. Willem kon heel goed de link leggen tussen natuurkundige ontdekkingen en astrologische 
fenomenen.
Niet alleen met metaal kon Willem zich artistiek uitleven, nee ook met verf en kleuren kon hij 
uit de voeten, deels gevoed door zijn intuïtie, want Willem had immers geen enkele artistieke 
opleiding genoten, maar ook gebaseerd op astrologische wetmatigheden Deze combinatie 
resulteerde in een reeks frisse kleurrijke abstracte schilderijen. 
De laatste jaren hield hij zich meer en meer bezig met het schrijven van wetenschappelijk werk.
Met enige verborgen trots, overhandigde hij mij op regelmatige basis volledig uitgewerkte 
manuscripten, die ik op mijn beurt met enige verborgen trots in ontvangst nam, alsof ik een 
uitverkorene was die dergelijks mocht ontvangen.
Dit was geen eenvoudige kost, dit kon je niet alleen met je verstand lezen, hier moest je ook je 
diepere intuïtie voor aanspreken. Manuscripten, die handelden over astrologie, natuurkundige 
fenomenen, vrije energie en magnetisme. Ik gooi ze nu even gemakshalve op een hoopje maar 
door Willem was dit grondig onderbouwd en doorspekt met complexe grafieken. 
Namen als Tesla, de verguisde wetenschapper, het belang van de zwarte maan en planeten die 
in conjunctie stonden met andere hemellichamen en aldus voor orde of chaos zorgden, hier, 
beneden in onze armetierige mensenwereld. Soms was dit voor mijn nederig persoontje wel wat 
te hoog gegrepen waardoor ik wel eens, verontschuldig mij, een hoofdstukje oversloeg. Wat mij 
echter meteen in het oog sprong bij zijn publicaties en mij tevens zeer aansprak was zijn manier 
van beschrijven. Ondanks de ernst van de besproken materie had hij toch een geheel eigen 
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schrijfstijl, die ik ondanks de ingewikkeldheid van de thematiek, eerder luchtig en bij wijle zelfs 
zeer geestig zou noemen. Ja er schuilde dus ook een schrijver in deze veelzijdige man.
Soms zagen wij hem weken of zelfs maanden niet. Maar als hij opgewonden was over een 
bepaalde ontdekking kon het gebeuren dat hij ons kort achtereen bezocht om zijn bevindingen 
te vertellen.
Dan kon hij als in een soort trance zijn ontdekkingen aanschouwelijk maken, waarbij ik in mijn 
binnenste hoopte dat dit ook bij de juiste mensen terecht zou komen. Want dit was geen flauwe 
kul waar Willem het over had, theorieën ja, maar met de juiste middelen zag hij reeds vele 
toepassingsmogelijkheden, die van de wereld een betere plaats konden maken.
 Ja want Willem had het hart op de juiste plaats, hij was bekommerd om mensen die het minder 
hadden dan hij en dan bedoel ik niet alleen financieel. Want enkel een kasteel bezitten maakt je 
nu eenmaal niet tot een rijke mens.
Toch stelde hij zijn ruimtes beschikbaar voor mensen die een shelter zochten voor een bepaalde 
periode.
Dat hij zijn kasteel moest onderhouden en dat er daarvoor geld in het laatje moest komen kon ook 
wel eens voor problemen zorgen. Maar ja, Willem was een vis, en vissen zijn gevoelsmensen, 
die voelen ook snel andere gevoelens bij anderen, maar gevoel en ratio gaan nou eenmaal niet 
altijd hand in hand.
Zo kon Willem wel eens wegdrijven in een wereld die zijn eigen wereld was en alhoewel een vis 
van  sterrenbeeld had hij het, volgens mij, niet zo op water begrepen. Hiermee doelend op het 
zuiverende, of het reinigende water.
Of Willem af en toe met kleren en al in bad kroop durf ik hier niet te beweren, maar dat er al 
eens een wasbeurtje overgeslagen werd, kan ik als een  aan zekerheid grenzende waarheid 
verkondigen.
Ach, Willem gaf nu eenmaal niet om luxe en uiterlijke schijn. Zijn kledij diende hoofdzakelijk om 
zijn naakte lichaam te bedekken, waar hij overigens ook maar ten dele in slaagde. Als hij op zijn 
gemak bij je was en lekker onderuit zakte, bleek al snel dat de T-shirts vol met lasgaatjes niet 
altijd toereikend waren om één en ander te verhullen. Zomer en winter liep hij in korte broek. 
Laat mij echter wel wezen, een mens is wat hij is en niet wat hij draagt. En dat kleren de man 
maken is ook alleen maar een gezegde dat van toepassing is op mannen die door de kleren 
gemaakt moeten worden.
Maar sommige gelegenheden of evenementen, in onze misschien wel wat overhygiënische 
samenleving, vereisen nu eenmaal wat meer persoonlijke hygiëne en een zekere vestimentaire 
code.
Dat Willem dit soms allemaal aan zijn laars lapte kon wel eens tot ongenoegen leiden.
Een kasteelheer met een luchtje noemde ik hem wel eens.
Eerlijkheidshalve, moet ik echter bekennen dat ikzelf ook tot de categorie mensen behoor die 
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niet bij het eerste de beste vuiltje meteen onder de douche springt, om de eenvoudige reden 
dat vele bezigheden er immers voor zorgen dat je meestal in minder dan een half uur na zo’n 
douchepartijtje, weer even smerig bent als er voor. Ook vestimentair geef ik toe dat ik ook wel 
eens een steekje laat vallen, want voor een dag als deze,  heb ik ook diep in mijn garderobe 
moeten scharrelen om gepaste kledij te vinden waar geen verfplekken, lasgaten, of kapotte 
ellebogen inzaten.  En ja, wat is smerig hè. In het dagelijkse leven zien we vele fraai geklede en 
proper gewassen heren beslissingen nemen die eerder smerig te noemen zijn. Zo wist Willem als 
geen ander dat het beschikken over en het gebruik maken van vrije energie, wetenschappelijk 
gezien, al op vrij korte termijn mogelijk zou kunnen zijn, maar dat dit helaas niet zal gebeuren.
Willem wist maar al te goed dat hier enorme belangenconflicten een rol spelen. Men gelooft er 
zogezegd niet in, omdat de ‘autoriteiten’ ons vertellen dat het niet mogelijk is. En zij zeggen dit 
op hun beurt weer, omdat zij voor hun status en macht afhankelijk zijn van de opbrengsten van 
de gangbare traditionele energiebronnen.
Ik ben echter in de overtuiging dat er in de wereld meer is dan wij kunnen zien en ik denk dat 
Willem één van de mensen was die je in dat gevoel kon sterken. Daarin, en daarom, was Willem 
voor mij een belangrijk mens.
De laatste tijd, wegens verhuisperikelen van mijnentwege en altijd maar druk, druk, druk, was 
ons contact met hem wat verwaterd, en het is op momenten als deze dat je dat met spijt in het 
hart moet inzien.
Maar Willem was een man van de sterren en het universum, where ever that is, maar hij
zal er zeker en vast nog nieuwe dingen ontdekken.

Hans 
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      Eindredactie:     Bestuur Lo-art
      Fotografie:     De deelnemende kunstenaars en
       Trees De Brabander
      Foto omslag en achterkant            Trees De Brabander

Drukwerk: Copy Discount Gent 
Medewerkers aan de catalogus, coördinatie en supervisie tekst:
Machteld Moijson, Roger Praet, Daniël Gustaaf De Clercq, Trees De Brabander

Secretariaat: Trees De Brabander
P.R.: Roger Praet
Voorzitter Daniël Gustaaf De Clercq

Verder werkte aan de tentoonstelling mee: 
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Deelnemende kunstenaars:
 
Patrick Vanrijckeghem
Rita Bracke
Kris Reynebeau
Roger Praet
Machteld Moijson
Trees De Brabander
Hans van Hilst
Daniël Gustaaf De Clercq.
Willem Van Hecke +
Freddy Taghon +



www.loartonline.be


