
RHEINBACH
CRISTALLERIE SCHÖNBERG
Kelder bibliotheek, Markt, 9800 Deinze
www.cristallerie-schoenberg.de

Glas blazen, glas slijpen, glas graveren: Je ontdekt een 
fascinerende wereld waar vakmanschap troef is en waarbij elk 
stuk uniek is. Zonen Patrick en Tobias Schönberg- van de ge-
lijknamige Cristallerie uit onze Duitse zusterstad Rheinbach- zijn 
meesters in het bewerken en kleuren van glas. Met materialen 
uit de natuur (zand, vuur, lucht en water) creëren zij hun eigen 
universum. 
Die oude technieken, overgedragen van vader op zoon, zijn van-
daag de dag nog actueel.
Op zoek naar een origineel paasgeschenk, een gepersonaliseerd 
drinkglas of een kunstwerkje voor in de paasboom? Kom dan 
zeker een kijkje nemen!
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

YVAN VANDENBRANDE
Letters & C°, Markt 1, 9800 Deinze

Kunstschilder: Yvan Vandenbrande laat je mee schilderen in de 
kleurrijke poëzie van zijn portretten en wereldbeeld.
Duo-tentoonstelling van schilder Yvan Vandenbrande en kera-
mist Toin Delva.
Uren: doorlopend van 14:00 tot 17:00 

VIVIEN DELBAERE
Museum van Deinze en de Leiestreek,
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze

Restaurator oude jurken: Vivien neemt je mee naar het jaar 
1920, het tijdperk van de kralen en charleston jurken. 
Naast een tentoonstelling van prachtige oude jurken kan je haar 
aan het werk zien bij de restauratie van de zeer delicate kralen 
jurken. Je ziet haar onder meer de kralen herstellen.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 

SUZIE LEJAEGHERE
Museum van Deinze en de Leiestreek,
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze
www.suzielejaeghere.be

Kunstschilder: Suzie laat de toeschouwer binnen in een we-
reld van gevoelens, als ogen van de ziel.
Je herkent ze aan de close-ups van gezichten waarin de blik 
centraal staat, soms ook aan de houding of de handen. 
Tijdens een doorlopend ‘work in progress’ 
ontrafel je samen met haar het gelaagde creatie-
proces van de kunstenares. Een expositie geeft ver-
der een unieke inkijk in het meesterschap van Le-
jaeghere.
Indien je dit ambacht nadien zelf wil leren, kan je je in-
schrijven voor een van de workshops, die trouwens voor 
iedereen toegankelijk zijn.
Uren: 
doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 

THANH LONG LAM
Museum van Deinze en de Leiestreek,
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze
www.thanhlonglam.be - www.secondimage.be

Houtskooltekeningen: Thang Long Lam spreekt een beeld-
taal die zijn wortels heeft in zijn kindertijd en een bepaalde 
(auto)biografische waarde bezit. In zijn nieuwe project “Second 
Image” gaat hij de confrontatie aan tussen twee beelden van 
twee verschillende tijdstippen. Long laat u aan de hand van een 
minitentoonstelling met foto’s en houtskooltekeningen kennis 
maken met zijn werk. 
Daarnaast zijn er demo’s houtskooltekeningen.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 

DE RORE INTERIEUR
Stadionlaan 18-22, 9800 Deinze
www.derore.be

Ambachtelijke fabrikant van hoogwaardige kwaliteits-
salons : Wie De Rore zegt, zegt meubilair op maat. In dit fa-
miliebedrijf kan je onder meer terecht voor het herstofferen & 
herstellen van je favoriete zetel. 
Je bent er getuige van doorlopende demonstraties leder en stof 
versnijden, bekledingshoezen stikken en (her)stofferen.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 

JUWELEN JADE - LIESELOTTE DEWITTE
De Rore, Stadionlaan 18-22, 9800 Deinze
www.juwelenworkshops.be - www.onlinejuwelenkopen.be

Juwelen met kralen: Lieselotte Dewitte zal ter plaatse een de-
monstratie geven over hoe je juwelen met kralen kan maken. 
Ontdek hoe je je eigen armbanden, oorbellen en kettingen kan 
samenstellen met leuke materialen. 
Indien je dit ambacht nadien zelf wil leren, kan je je inschrijven 
voor een van de workshops, die trouwens voor iedereen toegan-
kelijk zijn.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 

DESIGN ILSE VAN CAIMERE
De Rore, Stadionlaan 18-22, 9800 Deinze
 www.design-vancaimere.be

Ambachtelijke boekbinder en restaurator: Met veel zin 
voor authenticiteit toont Ilse je hoe zij aan het boekblok en de 
boekband werkt, een ambacht dat zowel routine, perfectie maar 
ook creativiteit vergt.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 

BIJENTEELT BRIELMEERSEN
Recreatiedomein De Brielmeersen 
(bijenhal en oude boogloods) 
ingang L. Matthijslaan, 9800 Deinze
www.deinze.be/brielmeersen

Imkeren: Maak kennis met de wondere wereld van de bijen. 
Een imker geeft uitleg over de bijen en toont het bijenleven aan 
de hand van een demonstratiekast. Je leert er tevens honing ma-
ken en waskaarsen gieten. 
Elke bezoeker ontvangt een zakje bloemzaden (tot einde voorraad)
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

ARCH_ID ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
Gentraat 42 bus 1, 9800 Deinze
www.archid.be

Architectenbureau: Je kan er kennismaken met het heden-
daagse tekenproces. Daarnaast ontdek je een hele ‘wereld op 
schaal’ als de architecten je tonen hoe zij een maquette maken.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 

TEXTIELDRUKKERIJ EMF
Achterstraat 167, 9800 Astene
www.emf-textieldruk.be

Textieldrukker: Eileen Meulenbergs laat je de creatieve kan-
ten zien van 25 jaar ervaring in kleur en stof. Hoe een alledaags 
kledijstuk zoals een T-shirt een ware canvas van artistieke ideeën 
kan worden.
Van ontwerp tot “Prêt à porter”, we laten je alle stappen zien in 
een uitgebreide tentoonstelling.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

DIRK CASTELEIN
Kapellestraat 92, 9800 Astene
http://dirkcasteleinkunstschilder.skynetblogs.be

Kunstschilder en houtbewerker: Dirk is een veelzijdig kun-
stenaar. Naast tekeningen en werken op doek waagt hij zich ook 
aan houtbewerken. Hij ontvangt je graag in zijn atelier.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

HUISBROUWERIJ SINT CANARUS
Polderweg 2, 9800 Gottem
www.sintcanarus.be

Brouwer: In de huisbrouwerij word je ondergedompeld in het 
magische brouwproces. Er zijn rondleidingen om het uur. Ui-
teraard kan je de ambachtelijke bieren van dokter Canarus ook 
doorlopend degusteren
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

TOIN DELVA 
Polderweg 11, 9800 Gottem

Keramiek: Toin maakt opbouwwerk. Hij laat zich meestal inspi-
reren door de natuur. 
U krijgt een demo Raku tussen 14:00 en 17:00. Daarnaast zijn 
er ook demo’s in zijn atelier, een tentoonstelling van eigen werk 
en krijg je uitgebreid info over de verschillende bakprocessen en 
het glazuren 
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

CLAUDINE VIAENE
Polderweg 11, 9800 Gottem

Bloemschikken: Claudine werkt graag met materiaal uit de na-
tuur en in zelfgemaakte recipiënten. Zij stelt bloemencomposi-
ties tentoon en leert je ‘lente-kransen” maken.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

MAG VERMEIREN
Groendreef 7, 9800 Vinkt
www.magvermeiren.be

Beeldhouwer: MAG laat je in haar atelier en toonruimte zien 
welke technieken ze gebruikt om tot een sculptuur te komen in 
keramiek of brons.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

HET BLOEMGEBEUREN - ANN VANDERMEEREN
Heerdweg 40 A, 9800 Vinkt
www.hetbloemgebeuren.be

Bloemschikken: Ann laat zich inspireren door de seizoenen 
en het samenspel tussen materialen en bloemen. Verscheidene 
bloemencomposities zijn te bezichtigen. 
Ann geeft doorlopend demonstraties bloemschikken.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)

KATHLEEN HUYS
Pijpekerrestraat 6, 9800 Meigem 

Kunstschilder: De relatie tussen mens en natuur is een krach-
tige inspiratiebron voor de schilderes. Haar werk ademt een ro-
mantische zoektocht naar het ‘naturel’ in de mens, een verlan-
gen naar authenticiteit achter de maatschappelijke pose, naar 
kwetsbare geborgenheid. Je kunt kennismaken met haar werk 
tijdens het open atelier schilderkunst.
Uren: van 13:00 tot 17:00 

POTTENBAKKERIJ ‘T HOVEKE
Meerskant 3, 9800 Meigem
www.pottenbakkerij-thoveke.net

Artisanaal handgedraaid gebruikerskeramiek: Laat je 
meeslepen in de passie voor potten draaien en porselein schilde-
ren. Je kan de technieken ook zelf eens uitproberen.
Uren: doorlopend van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 
(ook op zaterdag)
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HET MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK bezit een 
mooie collectie erfgoed. De kinderwagenindustrie en de 
textiel-en zijdenijverheid, twee industrieën die heel belang-
rijk waren voor de stad Deinze, komen uitgebreid aan bod. 
Verder zijn er nog te zien : keukenmateriaal, keramiek, her-
inneringen aan de kantscholen van Deinze, een klasje van 
toen, een authentieke winkel.
De lopende thematentoonstelling : ‘Studio Claerhout : 
Kroniek van een fotografengeslacht 1895 …’ toont 
de evolutie van de fotografie toen kleurfoto’s nog manueel 
met pastel werden ingekleurd tot de digitale fotografie. 

Het museum is open 
van 10:00 - 12:00 en van 14:00 -17:00.
Toegang gratis.

Lucien Matthyslaan 3-5 — 9800 DEINZE
museum@deinze.be
www.museumdeinze.be
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