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Mede mogelijk gemaakt door

Voorwoord

Beste kunstliefhebber,

Voor de dertiende maal op rij kunt u op de
Scheldeboulevard met volle teugen genieten
van kunst in de buitenlucht. De gemeente
Terneuzen heeft ook dit jaar weer vele
internationaal bekende beeldende kunstenaars
bereid gevonden om deel te nemen aan deze
voor Zeeland unieke openluchtexpositie.
Het decor voor deze expositie wordt gevormd
door een bijzondere wandelroute: de dijk die de
grens vormt tussen land en Westerschelde. Het
water vormt een achtergrond die steeds in
beweging is en dat maakt de beeldenroute zo
uniek.
Ik wens u veel plezier en inspiratie toe.

Jaap Bos
Wethouder Kunst en cultuur
Gemeente Terneuzen



1Eddy De Buf
Hij volgde een opleiding aan de academie als etser en
reclameschilder en ontwikkelde zich tot in het begin van
de jaren 90 als schilder. Kortelings daarna betrekt hij
een pand dat nu deel uitmaakt van het PMMK in Oost-
ende. Naast zijn bezigheid als stadsdichter van Oostende
werkt Eddy momenteel aan een œuvre met een eigen
visie als individu, in zijn relatie tot de hedendaagse
maatschappij. De natuur van het leven, de moderne
kunst, de literatuur en de wereld als fenomeen op zich.
Deze zet zich af tegen en rond het postmodern individua-
listische denken van het individu.

Birdwatcher II
Om over na te denken
Of reeds doordacht

EDDy DE Buf
ABDISSTrAAT 8, 9000 GENT
GSM: 0497-738983, WWW.EDDyDEBuf.BE



2Veerle De Smet
Na enkele jaren als medewerker expressie te hebben
gewerkt in de instelling Dr. Guislain te Gent, ging Veerle
beeldhouwen studeren aan de academie te Anderlecht,
waar ze begint te experimenteren met allerlei materialen.
Tijdens haar laatste jaar ontdekt ze de mogelijkheid van
werken met polyester. Ze doorgrondt het materiaal volle-
dig en vindt hierin de mogelijkheid een eigen stempel te
drukken op haar werk. De sierlijkheid van haar vormge-
ving van vaak heel eenvoudige dingen straalt haar liefde
voor deze materie uit en maakt haar onnabootsbaar in
haar expressie. De Kip, symbool van onuitputtelijke
vruchtbaarheid, staat sierlijk te kakelen als monument
op Olsene Plein. (J Pan)

Kan niet zwemmen
Vis met vrouwenbenen,
Waarbij de surrealistische toets eerder het gevolg is van
de genetische disformatie van het leven.

VEErlE DE SMET
PArKlAAN 22, 9000 GENT
GSM: 0479-715758, DESMETV@HOTMAIl.COM



J Pan
J Pan heeft in zijn werk een weelde aan figuratieve plas-
tische vormen, die de kijker aanzetten tot eigen interpre-
tatie. Zijn stijl getuigt van vakmanschap en beheersing
van de steen als medium. Hij is onnabootsbaar in zijn
eigen plastische stijl die tegelijk indrukwekkend en aan-
genaam is. Zijn overvloed aan vormen in een beeld lijkt
een hedendaagse interpretatie van de stijl waarin onze
voorouders de kathedralen hebben gebouwd, en toch
blijft het van deze tijd. J Pan werkt hoofdzakelijk met
diverse franse steenssoorten in combinatie met hard
graniet en blauwe hardsteen.
De laatste Jaren is J Pan nadrukkelijk op de voorgrond
getreden, hij profileert zich nadrukkelijk in onze beeld-
houwerwereld, wat resulteerde met monumenten in
Huise, Olsene, Kruishoutem, Eecklo, Blankenberge en
Breskens. (Chris ferket)

Right or Wrong
We Lost The Key

J PAN
WArEGEMSEWEG 152, 9790 WOrTEGEM-PETEGEM
GSM: 0494-344902
E-MAIl: PANNECOuCKE.JOSEPH1@PANDOrA.BE
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Dirk Van Hecke
Dat vijf minuutjes van je tijd plots je totale leven kunnen
veranderen, heeft Dirk jaren geleden ondervonden. Hij
werkte als ploegarbeider op fabriek. Door zijn gedreven
passie voor kunst ging hij teken- en boetseerles volgen
op OCMW, waar Walter de Buck de leiding had. Toen
Walter op een gegeven moment 5 minuutjes hulp nodig
had, is Dirk hem bijgesprongen en sedert is de gebeten-
heid voor steen nooit meer weggegaan. De daarop vol-
gende opleidingen – steenbewerking te Eeklo en restau-
ratietechnieken aan St lucas – maakten van hem een
meester en beheerser van zijn unieke eigen stijl. De per-
fect afgestemde combinatie van lijnen en structuren
maken van zijn werken oogstrelende harmonieuze 
eigentijdse sculpturen. Verder vind je van Dirk 
evenwaardige pareltjes van sierlijkheid in Blankenberge
en Breskens. (J Pan)

Een vroege Herfst
Seizoenen zijn dezelfde niet meer
Ook de tijd en de natuur niet meer
De kronkels in de steen
Koesteren het heimwee naar weleer

DIrK VAN HECKE
WIPPElGEMDOrP 79, EVErGEM 
GSM: 0032483060288, E-MAIl: DIrKENErNA@TElENET.BE



6Julie Verhelst
Een gezicht, van hem, van haar, van hier en daar. We
hebben er allemaal één. Glad gestreken, met rimpels of
verschrompeld. Getekend door een lach, getekend door
het leven, of getekend door Julie. Haar passie voor por-
tretteren is onuitputtelijk, van al dan niet ingekleurde
potloodtekeningen heeft ze lades vol, platte vellen wit
papier gaf ze een gezicht. Maar ze wilde meer en wou
haar passie in 3D laten zien, ze wou het voelen, ze wou
het strelen. Ze volgde een keramiekopleiding bij Chris
ferket, gevolgd door een beeldhouwopleiding bij Stef
Orti. Al vlug bleek het dat portretteren haar gave was en
werd ze door Chris verder wegwijs gemaakt in de wereld
van gezichten. Wat met een enkel gezicht begon, groeide
verder uit, tot een samenbrengen van meerdere in een
oogstrelend totaal geheel. (J Pan)

Day Dream
In gedachten verzonken,
Zwevend tussen realiteit en droom

JulIE VErHElST
VIJfBuNDErSSTrAAT 2, 9800 DEINZE
GSM: 0486-850510, E-MAIl: JulIE.VErHElST@GMAIl.COM



7Caroline Callens
Verengd door een wetenschappelijk en technisch verle-
den en vooral murw geslagen door zware tegenslagen,
was Carolien in 2005 op zoek naar een houvast binnen
een stilstaan van eigen ontdekkingen en eigen vormen
van expressie, die ze nooit eerder had geëxploreerd.
Wellicht was het een razende woede die haar tot het
harde van steen bracht en kaatste uitgerekend diezelfde
hardheid van steen haar tot een verwoorden van een
eigen, onontgonnen taal van rauwe emoties en zacht
verdriet. Veerkracht dreef haar tot het harde labeur van
het klieven van stenen waarvan ze elke weerstand en
grilligheid als een echte vechter poogde te trotseren. En
zoals bij echte stapstenen, stap voor stap, bracht het
‘beeldend werken’ haar tot nieuwe keuzes, nieuwe
plaatsen. En nieuwe ontmoetingen in haar leven.

Ondersteboven
Een spel van verrassing en spanning, het balanceren
tussen evenwicht en onevenwicht, en vooral de inter-
afhankelijkheid,
Tussen mensen dat ons zo vaak ‘ ondersteboven’ of van
streek maakt!

CArOlIEN CAllENS
GrOENSTrAAT 5, 8910 NAZArETH
GSM: 0496-268387, MAIl: CArOlINE.CAllENS@TElENET.BE



Hans Claus
Een genormeerd mens die al 30 jaar lang vastzit aan
de kunst en de normering met sensualiteit bewerkt. Het
touw dat om onze sterfelijkheid ligt, trekt hij van onze
halzen. Hij ontluistert, ontmaagd en verdringt de zeker-
heden van het leven in een druk leven van schilderen,
beeldhouwen, schrijven en fotografie. De schrik van
eenmaligheid van dingen en gebeurtenissen waren voor
hem een vlucht naar de creativiteit, een artistieke storm
in woord en beeld.

Dichter
Het werkt stelt een mijmerende dichter voor, een werk
in brons, dat in feite dus autobiografisch is, daar Hans
zelf ook dichter is.

HANS ClAuS
OTTErGEMSESTEENWEG 148, 9000 GENT
GSM: 0495587981, E MAIl: HANSClAuSPOlEN@HOTMAIl.COM
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9Joeri Stubbe 
reeds van jongs af aan had Joeri een gedreven voor-
liefde voor cultuur en kunst, hij uitte zich vooral als
acteur, muzikant, dichter, schilder en graficus. Zijn grote
honger naar meer zette er hem toe aan een cursus
beeldhouwen te volgen bij het collectief van Walter de
Buck, alwaar hij al snel de passie van een steenkapper
te pakken had. Op verzoek van Chris ferket volgde Joeri
daarop verdere opleiding in het Atelier te Wortegem-
Petegem, alwaar hij al heel snel uitgroeide in zijn eigen
gemaakte stijl van vormgeving en beeldhouwtechniek.
Een stijl met een weelderige vormgeving en fantasie
over hedendaagse dingen en aspecten die verder resul-
teren in een hedendaags monumentaal geheel. Geen
enkele steensoort is hem onbekend. In marmer, graniet,
arduin en witte steen gekapte monumenten sieren
reeds her en der dorps- en stadspleinen. Ondermeer in
Blankenberge, Olsene, Huise, Zaffelare, Evergem, Zel-
zate en Terneuzen is werk van Joeri te zien. (J Pan)

Deprie

Art Brut
Ontgoocheling en frustraties zetten het hoofd op 
springen,
En laten de ogen in diepe leegtes achter, soms een
ondraagbaar hondenleven. 

JOErI STuBBE
KErKSTrAAT 26 C, 9080 ZAffElAEr 
GSM: 048-60028123, E-MAIl: JOErIlEuK@GMAIl.COM



10Stef Orti
Stef Orti drukte zichzelf eerst uit in ijzer en koper, later
specialiseerde hij zich in marmer, witte steen en graniet
bij het beeldhouwercollectief te Wortegem-Petegem.
Daaruit ontstonden vaak beelden in een combinatie
van natuursteen, brons en koper. Vrouwenfiguren in
beelden genieten zijn voorkeur. figuren uit het dieren -
epos Van de vos reynaerd komen vaak terug in zijn
werk. Zijn energie en werklust resulteren in een groei-
end œuvre. Hij beheerst het vak en groeit naar een
steeds grotere persoonlijkheid, met beheersing van de
materie. Dit resulteerde in monumenten voor o.a. Mal-
degem, Wenen, Middelburg, Aardenburg, Olsene en 
Blankenberge. (Chris ferket)

Walkure
Een vrouwenfiguur, zwevend in de lucht, een elfje, een
engel, wegdromend in de fantasie.

STEf OrTI
GrOENSTrAAT 5, 8910 NAZArETH
GSM: 0497-286004, E-MAIl: MOrTIErSTEfAAN@GMAIl.COM



11Stefaan Ponnette
Klop en er zal worden geopend. Klop en er komt een
beeld uit. Al kloppend, hamerend en kappend baant
Stefaan zich een weg door de harde materie, van gra-
niet, witte steen, arduin en marmer. Op zoek gaande
naar een gedrongen gestalte die eerder van de materie
wordt afgesmeekt dan gedwongen, groeiende in zijn
typerende eigen visie. Op zoek naar de eeuwige sub-
tiele emoties van de mens. De ogen zijn de poorten
van de ziel, de blikken naar binnengericht… moeder en
kind. (J Pan)

reeds heel wat werken van Stefaan kregen met de
jaren een vast plaatsje toegewezen. ronse, Kortrijk,
Halle en nog vele andere plaatsen kunnen zich met
een Ponettje verheugen.

Dans van Salome

STEfAAN PONETTE
STOOKTESTrAAT 6, 9690 KluISBErGEN KWArEMONT
GSM: 0473-593717



Ieza Stroef
Beeldhouwen en boetseren is voor haar een leer-
school. In een onuitputtelijke bron van materialen en
vormen, de wonderen der natuur, gaat ze op zoek naar
haarzelf en haar medemens. Emoties en passages uit
heden en verleden zetten haar op weg tot het creëren,
om het door te geven en te tonen aan anderen, om te
beroeren en te ontroeren. Het vechten met de materie,
de wilskracht en de moed te laten resulteren tot Ware
Kunst. 
Diverse stijlen zijn haar hierdoor eigen geworden, van
modern klassiek, tot eigentijds abstract. Haar monu-
ment in Huise vertaalt wat Ieza met cultuurbeleving
bedoelt. 

Geworteld
Takken die armen worden, of zijn het benen die worte-
len naar beneden, de oorsprong van elk bestaan.

ISABEl STrOEf
lINDESTrAAT 27, 8020 OOSTKAMP
GSM: 047-6679728, E-MAIl: IEZA.STrOEf@HOTMAIl.COM
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13P.Nand.r
Art has nothing to do with science. Art is not an experi-
ment. There are no rules for art, no provisions exist for
sexuality. To put it simply, there are only ways to hear
the case on its feet.
Kunst heeft met wetenschap niks te maken. Kunst is
geen experiment. Er bestaan geen voorschriften voor
kunst, evenmin er voorschriften bestaan voor seksuali-
teit. Om het simpel te zeggen, er bestaan alleen ver-
schillende wegen om de zaak op poten te stellen.
l’art n’a rien à voir avec la scientifique. l’art n’est pas
un experiment. Il n’y a pas de règles pour l’art, comme
il n’y en pas pour la sexualité. Simplement, il y
plusieurs chemins qui nous mènent a notre but.
Originaliteit wordt niet altijd beloond, maar sommige
mensen nemen risico’s en vernieuwen, wat de rest een
reden van bestaan geeft.
Verder kun je van P.Nand.r monumentaal werk bewon-
deren in Blankenberge, Aardenburg en Terneuzen.

A Dog of Flanders
What you see is what you get

P.NAND.r
DAGErAADSTrAAT 57, 9090 MEllE
GSM: 049-6022771, E-MAIl: NAND.HuyGHE@SKyNET.BE



A.Abeel
De passie voor creativiteit was er bij Annick reeds van
jongs af aan. Daarom koos ze een beroepsrichting
waar heel wat creativiteit bij te pas komt, kleuterleid-
ster. Knippen, plakken, tekenen, zingen, dansen en nog
zoveel meer. Naast haar job gebruikte ze haar creativi-
teit ook in het bloemschikken. Maar onbewust groeide
haar verlangen om op kunstgebied dingen te gaan
doen. Ze volgde een opleiding in keramiek bij Chris
ferket en Iza Stroef, waar ze de smaak van echte
kunst voor het eerst proefde. Dit had haar gebeten, net
zoals bij velen van onze kunstenaars. De drang naar
evolutie en experimenteren werd alsmaar groter. Ze
volgde hierop een opleiding beeldhouwen bij Stef Orti.
Daarna werd ze verder begeleid in het beeldhouwersa-
telier van Chris ferket en J Pan. Daar evolueerde en
groeide Annick verder in haar leer van vormgeving in
totale eigenheid. Haar werken in franse witte steen en
arduin getuigen van een hedendaagse vormgeving in
de beeldhouwkunst. (J Pan)

Without an End
De meeste dingen hebben of kennen een einde,
Sommige dingen niet of nooit

ANNICK VANDEN ABEElE
KErrEBrOEK 94 B, 9850 NEVElE
GSM: 047-7349140, E-MAIl: ANNICKVDA@TElENET.BE
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Hendrik De Moerloose
Na zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kun-
sten te Gent, aan de afdeling Monumentale kunsten
met als specialiteit beeldhouwen, specialiseerde Hen-
drik zich verder in tekenen en schilderen aan de Aca-
demie te Wetteren. Door zijn voorliefde voor kunst is
Hendrik lid of stichtend lid van meerdere kunstvereni-
gingen in het Vlaamse land, waar hij her en der aan
andere kunstenaars zijn ervaring en vakkennis over-
draagt. Tal van ontwerpen voor diamantjuwelen zijn van
zijn hand, alsook was hij de ontwerper van de bekende
reuzen van Melle: ruut, Mapoe en Odette.

Drama:
Mythologische figuur vertolkt
De machteloosheid en de onmacht bij 
Het aanschouwen van het drama

HENDrIK DE MOErlOOSE
KONINGIN fABIOlAlAAN 10, 9090 MEllE
GSM: 047-7664116, E-MAIl: HENDrIK.DEM@TElENET.BE
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16ronny Ivens
De kunstenaar is gefascineerd door alles om zich
heen. Hij leeft daardoor in voortdurende verwondering
en heeft oog voor de kleinste details. Hij weeft natuur-
lijke elementen – meer of minder subtiel - door zijn
werk. Hij maakt zowel vrije producties als werken in
opdracht. Zijn veelzijdigheid blijkt uit het scala aan
activiteiten: beeldhouwer, columnist, grafisch ontwer-
per, illustrator, dichter en musicus. De hele wereld met
al zijn schepsels is zijn bron van inspiratie en zet hem
aan tot creatieve nieuwe ideeën. Toch is er altijd dat
element van bescheidenheid en eerbied terug te vin-
den in zijn werk. Een man die zich in de vrije speel-
ruimte van de wereld respectvol buigt naar medemens
en omgeving. Werken met weerbarstig materiaal als
graniet of brons, marmer of staal, illustratief werk, gra-
fisch ontwerpen, voor ronny Ivens is kwaliteit in com-
binatie met originaliteit, schoonheid en klaarte een
vereiste. Dat blijkt uit de details, de zorg voor het pro-
ces en het eindresultaat. Hij maakt geen werk vóór,
maar met zijn opdrachtgevers. Dat vergt niet alleen
luisteren naar de ander, maar ook elke keer weer de
eigen talenten optimaal inzetten.

Sans ci varia
Plantvorm, uit een basis groeit
Een beeld

rONNy IVENS
lEEGHWATErSTrAAT 39, 4561 MC HulST
GSM 0031651055419, E-MAIl: rONIVENS@ZEElANDNET.Nl



17Walter De Buck
Een levende legende, elk vel papier is veel te klein om
hem te verwoorden of te omschrijven. Hij is de man die
de legendarische Gentse feesten opnieuw opgericht
heeft, vooral rond St Jacobs. Daarnaast is hij ook zan-
ger, muzikant, beeldhouwer en acteur. Walter volgde
zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten
te Gent, die hij in 1954 met grote onderscheiding vol-
tooide. Hij kreeg verschillende prijzen voor zijn beeld-
houwkunst, o.a. de Koopalprijs, die hem een studiereis
van één jaar in India opleverde. Deze beïnvloedde in
grote mate zijn visie op kunst en maatschappij, zijn
muziek en zijn beeldende expressie. Met zijn ‘Vliegerke’
en tal val andere Gentse liederen uit Walter zijn passie
als zanger en muzikant. Zijn talrijke bronzen en in
kopergeslagen sculpturen op diverse stads- en
gemeentepleinen getuigen nog steeds van de dage-
lijkse gedrevenheid van een uniek figuur die Walter is.

Waterdraagsters

WAlTEr DE BuCK
NEKKErSBErGlAAN 27, 9000 GENT
WWW.WAlTErDEBuCK.BE
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Lut Vandebos
Lut volgde de opleiding Vrije Grafiek aan de Akademie
voor Schone Kunsten in Gent, de opleiding Beeldhouwen
Sask te Sint Niklaas met docent Niko van Stichel. In
2010 exposeerde ze bij VTS, Sint Niklaas.

Lut creëert eenvoudige monumentale beelden met een
open symboliek. De beelden fantaseren tussen realiteit
en fantasie en tussen het aardse en het
bovennatuurlijke.

Ze suggereren beweging, geven richting. Ze dragen steeds
een bepaalde dualiteit in zich.

18
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20Nick Turvey
Het leven is creatief!

Nick studeerde in 2006 af met een MA van de Royal 
College of Art in Londen. Hij exposeert over de hele
wereld en won een aantal grote openbare commissies. 

In 2008 ontving hij een beurs van de Royal British
Society van beeldhouwers, in 2009 een prijs van de Arts
Council England in en in 2010 de Brian Mercer Award
voor stonecarving. 

Nick heeft ook architectuur gestudeerd, films gemaakt,
blaast glas, et cetera.
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Armin Göhringer
Armin is geboren in 1954 te Nordrach, Duitsland. Hij
volgde in de periode 1976-1982 de studie aan Der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main,
woonachtig in Zell a.H. Schwarzwald.

Armin is meerdere malen onderscheiden voor zijn werk.
Zijn werk wordt verzameld en is opgenomen in de
collectie van meerdere musea. Hij heeft ook meerdere
beelden in de openbare ruimte.
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Ronald de Jong Orlando
Ronald is geboren in Schijndel in 1961. Hij studeerde
aan de Academie voor Beeldende Vorming in
Amsterdam.

Roland nam en neemt deel aan meerdere solo- en
groepsexposities, zowel in Nederland als in het
buitenland, bijvoorbeeld Hongarije en Italië.

Sculpturen van Roland bevinden zich, tevens nationaal
en internationaal, in de openbare ruimte.

Werk bevindt zich in het Stedelijk Museum in Alkmaar,
Museum Modern Art in Hünfeld, in Dallas, in Hongarije
en Italië.
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Peter van Tilburg
Peter is geboren in 1946.

Hij maakt beelden van metaal (soms in combinatie met
rvs, koper of glas) kleurrijk, veelal groot, maar ook kleine
waterbeelden, boombeelden en tafelbeelden.

Peter kan met het door hem gebruikte materiaal even-
goed plasticiteit bereiken. Een zwaar, nagenoeg niet te
tillen beeld, kan vederlicht worden en zweven tussen
hemel en aarde.

Hij heeft meerdere beelden in de openbare ruimte
staan.
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Kees Buckens
Kees is geboren in 1957 te Breda. Hij volgde in de
periode 1980-1985 de opleiding Academie voor Kunst
en Vormgeving in Den Bosch, afdeling beeldhouwen. Van
1985 tot 1987 studeerde hij aan de Jan van Eyck
Academie in Maastricht en in 1987 ontving hij het
startstipendium WVC. In 2002 werd hij docent aan de
Vrije Academie Rotterdam.

Kees Buckens bouwt haast altijd een beeld: met
stukken steen of hout van verschillend formaat
componeert hij in balans langs de loodlijn.
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Aris Roskam
Aris is geboren in 1947.

De oorspronkelijke afkeer die hij voor techniek en
exactheid dacht te hebben (Seventies, studie
vliegtuigbouw), zijn de oorzaak geweest van het
ontwikkelen van zijn kunstzinnige activiteiten.
De kunstzinnigheid is gebleven en de afkeer voor
techniek is waardering geworden. 

Bij de werken die hij maakt hebben techniek en
exactheid invloed, de werken zijn veelal realistisch,
nauwgezet en technisch en kennen geen geestelijke
diepgang en/of boodschap.
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Roland Patyn
Roland studeerde beeldhouwen en keramiek. Hij volgde
beeldhouwen aan de Stedelijke Kunstacademie in
Oostende en keramiek seminaries in Alden Biesen.
Vanaf 1994 schakelde hij geleidelijk over op brons. 

De monumentale werken worden in cortenstaal
vervaardigd. Roland exposeert sinds 1987 in binnen-
en buitenland.
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Gjalt Blaauw
Gjalt is geboren in 1945 te Grouw. Hij volgde de
Avondacademie Leeuwarden, Academie Arnhem
(1965-1966), Academie Minerva, Groningen (1966-
1969) en is lid van het Instituut voor Creatief Werk te
Finsterwolde. 

Hij exposeerde onder andere bij Galerie Waalkens in
Finsterwolde, Groninger Museum, Muurhuizen
Amersfoort, Stedelijk Museum Amsterdam en in het
buitenland.
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                          Scheldeboulevard                                                Scheldeboulevard

 Stadhuisplein

Beelden op de Scheldeboulevard 2012
Data: za 30 juni t/m

 zo 2 septem
ber

Locatie: Scheldeboulevard en Stadhuisplein Terneuzen
M

eer info: www.beeldenopdescheldeboulevard.nl 

Demonstratie beeldhouwen 
Vijf kunstenaars zullen u dit jaar “live” hun kunsten
vertonen in de kapperstent op het plantsoen onder
Brasserie Westbeer. De kunstenaars P.Nand.R, Stef Orti,
Caroline Callens, Dirk van Hecke en Erna de Buck
zullen gedurende de gehele tentoonstellingsperiode
ieder weekend aanwezig zijn om prachtige beelden te
vervaardigen uit de grote stenen blokken die in de tent
staan opgesteld. Komt u gerust eens een kijkje nemen.
U zult versteld staan van het vakmanschap waarmee
deze kunstenaars te werk gaan!

Vaste expositie 
Op en om de Scheldeboulevard bevinden zich enkele
beelden die onderdeel uitmaken van de permanente
expositie van Terneuzen. Deze beelden komt u op uw
route tegen en zijn weergegeven met een letter.

A Beeld Van Zeeuws-Vlaamse Anny Chris Ferket
B Vliegende Hollander Joeri Stubbe
C Uitkijkend Stef Orti
D De Dijk Ronnie Ivens
E De Brug (Liggende Vrouw) Marian van Steenoven
F Het Versalius Beeld Thom Puckey

Binnenexpositie 
Tijdens de openluchtexpositie zijn in de publiekshal van
het stadhuis ook kleine beelden van de Werkgroep
Nieuwe Beelden te bezichtigen.


