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De tentoonstelling is een gezamenlijk
initiatief van de vzw’s Oostrem, Hannah
en BEK. Deze samenwerking is niet 
toevallig. Oostrem wil zijn gebruikers
optimale kansen bieden in de samen-
leving. Dat gaat veel verder dan sociaal
welzijn. Ook de kracht van het mooie,
het waardevolle, de esthetiek is 
essentieel.
Hannah en BEK zijn twee artistieke
vzw’s die aan kunstenaars uit binnen- 
en buitenland de kans bieden hier hun
werk te tonen, in een prettige, open en
toegankelijke sfeer, ver weg van elitaire
randverschijnselen.
De opbrengst van de verkoop gaat naar
“De Wilg”, een nog te bouwen klein-
schalig verzorgingstehuis voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsels en M.S.
op initiatief van vzw Oostrem-Herent.

SPECIALE 
TENTOONSTELLINGSMOMENTEN:

De vernissage: 6/11 om 17u: 

Veronique Vandekerchove, directeur van het Stedelijk
Museum Leuven situeert de aanwezige kunstwerken
en hun makers. Luc en Zonen, instrumentalisten van
het Kontrariekoor uit Herent, zorgen voor de muzi-
kale noot. Deskundige rondleiding en… Uiteraard
heffen we het glas en knabbelen we na.

De nocturne: 10/11 om 20u:

Viona Westra ontvangt een aantal praatgasten rond de
tafel, o.m. Paul Tanghe, auteur van “Toeternitoe”,
over: Kunst en welzijn, Kunst en engagement…
Kunst verrijkt. Mogelijkheid tot rondleiding in 
groepjes en napraten met een drankje.

Inkom: 5,00 euro

De finissage: 21/11 om 16u:

Terugblik op twee kunstzinnige weken. Dokter
Liessens van de polykliniek van het Universitair
Psychiatrisch Centrum Bierbeek geeft een toelichting
bij NAH (niet-aangeboren hersenletsels): de NAH-
patiënt en zijn noden. Eddie Gijbels, directeur
Oostrem vertelt over zijn gasten en het project “De
Wilg”.

Voor afspraak, telefoneer: 016 / 48 07 38

Er is een rijkelijk geïllustreerde catalogus ter
beschikking aan 12,00euro.

OOSTREM vzw
Een voorziening voor 90 mensen met een

handicap. De zorg is aangepast: een nursing-
home, een dagcentrum, een dienst begeleid

werken en overbruggingszorg.
“De Wilg” moet een gezellig huis worden

voor 10 gasten met niet-aangeboren hersen-
letsel. De Wilg is een stevige kleine boom,

onverwoestbaar en soepel. Zo ook het initia-
tief dat vanaf 1 januari 2006 zal starten.

Oostrem vzw – Bijlokstraat 90, 3020 herent 
home.oostrem@telenet.be 

www.oostrem.be

HANNAH vzw
Sinds het najaar van 2003 is het 

Hannah-huis geopend: een huis voor kunst
en samenwerking, vlakbij het Herents 

station. De bezoekers treffen er telkens de 
confrontatie en de raakvlakken kunst van

hier en kunst uit andere culturen… 
een verrijkende ervaring: kunst sloopt 

muren en verlegt grenzen. 
Hannah vzw – Mechelsesteenweg 361, 

3020 Herent
hannah@hannah.be   www.hannah.be

BEK vzw
BEK is aan haar derde seizoen toe 

en toverde een mooi oud leegstaand huis in
het beschermde park Salve Mater om tot een

gastvrije ruimte, waar kunstenaars terecht
kunnen. Hier gaan plastische kunsten hand

in hand met poëzie. De literatuur 
reikt de hand aan de jazz en de klassieke

muziek klinkt beter tussen keramiek, glas, 
sculpturen en schilderijen. Bek wil de 

drempels verlagen… voor kunstenaars die
het niet gemakkelijk hebben in het commer-

ciële circuit, en voor bezoekers die het 
graag kleinschalig aanpakken.

BEK vzw (Beeld En Kunst) – Groot Park 3
– pav.13, 3360 Lovenjoel

info@beksite.be   www.beksite.beOntwerp folder en logo: kan-kan


