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Persoonlijke uitnodiging via Albert-Fernand Haelemeersch
Ann Deman – een aard gebonden, meditatie doende kunstenares!
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Misschien wat ver met de fiets maar interessant.
Groetjes, Albert
Albert-Fernand Haelemeersch
Art Consultant ~ Author ~Blogger

Albert Haelemeersch heeft me deze persoonlijke uitnodiging gestuurd per e-mail.
Op donderdag 26.9.2019 reed ik met mijn auto naar Ann Deman in Tiegem.



 

Ik kende Ann Deman niet 
persoonlijk.
Haar kunstwerken maakten 
sinds 2008 indruk op mij.
Dus ik was nieuwsgierig om 
haar in haar atelier te 
ontmoeten.

Kasteel Seneffe 2013



Het was een regenachtige dag. Maar -> In het huis van de kunstenares werd ik van Ann en Patrick zeer zonnig ontvangen!







Connected



Journey



Koppel



Moeder Aarde I



Boeddha Vrouw; in de armen; "Ikzelf"



Ann Deman's creatieve werk en de band met haar partner Patrick Verschelde
en haar vier kinderen vereist respect.
Ik ontmoette een verdere Vlaamse parel!

Ann Deman gaf me haar boek "Boek Journey" voor Albert-Fernand 
Haelemeersch met. 
Ze schreef hem een bedankje omdat hij haar in het begin van haar carrière veel 
heeft geholpen.
Ik heb het dezelfde dag bezorgd. Albert was blij en gaf me ook boeken!

Het was een prachtige dag voor mij. Bedankt!
Allen ein großes DANKESCHÖN!



Andere informaties:







NIEUWS  24/04/2014
Er staat een nieuw beeld langs de Leie in Kortrijk. Het werd er vanmiddag geïnstalleerd.
De Kortrijkse kunstenares legt het sculptuur Moeder Aarde II aan de Kortrijkse Leieboorden. 
Het is het eerste kunstwerk van die aard aan het Leiewater. De sculptuur is een werk van  de 
Kortrijkse kunstenares Ann Deman. Het stelt een vrouw voor die verzonken is in de aarde. 
Moeder Aarde 2 maakt deel uit van een cyclus van twee beelden, waarvan het eerste ook aan 
de Leieboorden ligt, in Sint-Martens-Latem.

De kunstenares maakt de beelden in klei en laat die dan gieten in brons.  Moeder Aarde zal 
voor minstens één jaar aan de Leie in Kortrijk liggen.



Stad Kortrijk koopt het kunstwerk 'Moeder Aarde' van Ann Deman 12/05/19 Kurt Vandemaele
Reporter
Geen mooiere dag om de aankoop van Moeder Aarde bekend te maken dan moederdag. En dus 
mochten zondagvoormiddag de kurken knallen,nog voor de moeders in de bloemetjes gezet werden. 
Kunstenares Ann Deman had haar kinderen meegebracht naar de groenzone ter hoogte van de 
Groeningebrug, waar haar intussen iconische beeld op 24 april 2014 een voorlopig plekje vond.

HLN Peter Lanssens 12 mei 2019 
KORTRIJK Driedubbel feest voor de Kortrijkse kunstenares Ann Deman zondagmiddag. Ze vierde én Moederdag én haar 50ste verjaardag én toostte op het nieuws dat de stad Kortrijk haar 
vijfjarige bronzen sculptuur Moeder Aarde II koopt. De blote vrouw, half verzonken in de grond, ligt in het Albertpark ter hoogte van de Groeningebrug. De stad betaalt 170.000 euro voor het 
kunstwerk.
“Wat voor alle duidelijkheid een heel treffelijke prijs is. We vergoeden in hoofdzaak de kost van het gebruikte materiaal”, benadrukt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Normaal zou het 
werk veel duurder zijn. Ann Deman deed een serieuze geste omdat ze zo gehecht is aan Kortrijk. Het brons stelen? Kan niet. Het kunstwerk is heel zwaar en zit diep verankerd in de grond. Het is 
een iconisch beeld aan de Leieboorden. We zijn blij dat we het in Kortrijk houden”, zegt Ronse. Dat vindt ook schepen van Grondbeleid Wout Maddens (Team Burgemeester): “Er is niemand die 
zich kan voorstellen dat het zou verdwijnen”, zegt hij. “Het betreft een tweeluik”, zegt Ann Deman zelf. “Moeder Aarde I ligt ook aan de Leie, nabij het gemeentehuis in Sint-Martens-Latem. Het 
silhouet in Kortrijk is levendig en doet aan de lente en de zomer denken. In Sint-Martens-Latem straalt het vooral verstilling uit en doet het eerder aan de herfst en de winter denken. Ik ben 
gelukkig dat Moeder Aarde II in mijn thuisstad Kortrijk blijft aarden. Ik waardeer het”, aldus Ann Deman. Het kunstwerk werd op 24 april 2014 geplaatst in Kortrijk.

Axel Ronse, Ann Deman, Wout Maddens



Een verrassing was de kennismaking met 
Patrick Verschelde.

Hij gaf me zijn boek. Ik zal dat bestuderen!
Ik googelde en identificeerde voorlopig het 
volgende!!



PATRICK VERSCHELDE SCHRIJFT ROMAN VAN EN VOOR ONDERNEMERS
KAREL CAMBIEN28 AUGUSTUS 2018

Let me guide you to success. 
Because your happiness and success are important,... for you, your relatives, 
your organization and our society.
Quote of the week
"It's amazing how problems that seem insoluble,
become soluble when someone really listens."

KORTRIJK – Een zakenman begeeft zich op een zelf-reflectieve reis die hem 
ertoe brengt om meer te bereiken dan hij ooit had gedacht. Dat is in het kort 
het verhaal in de nieuwe roman “Second Life: Entrepreneurship beyond
management and leadership“, geschreven door business consultant Patrick 
Verschelde (Oranjo). Het boek is naar het zeggen van de auteur geïnspireerd 
op ware gebeurtenissen.

In de roman begint het hoofdpersonage Jack Grayson aan een introspectieve 
reis die hem ertoe brengt meer te bereiken dan hij ooit had gedacht. Terwijl 
Jack worstelt tussen doen wat hij gelooft dat ethisch en correct is of loyaal 
zijn tegenover zijn baas, begint hij intrigerende e-mails te ontvangen van 
een mentor genaamd Albert, die hem introduceert in de essentie van 
egoïsme en co-existentie. Tijdens een ambitieus ondernemingsavontuur leert 
hij daarna te ontdekken waar zijn ziel écht naar smacht en Jack ontdekt de 
vier sleutels die ondernemers helpen een geweldig leven te leiden. “Het is 
een verhaal dat laat zien hoe onze zakelijke en persoonlijke levens met elkaar 
verweven zijn”, zegt Verschelde. “Het boek kijkt naar ondernemerschap 
vanuit een persoonsgericht, zachtaardig en spiritueel perspectief, en moedigt 
de lezer aan eerder naar hun ziel te luisteren, dan naar hun ego.”

Het boek is in het Engels geschreven en uitgegeven bij een Amerikaanse 
uitgeverij (Balbao Press). “Als Vlaming zijn wij veel te bescheiden en is het 
afzetgebied heel beperkt”, aldus nog Patrick Verschelde. “Daarom opteerde 
ik ervoor om mijn boodschap direct uit te brengen in de meest invloedrijke 
taal, hopende dat mijn boodschap zo breed mogelijk verspreid wordt”, zegt 
Verschelde die zo ook bij het publiceren van zijn boek zijn markant 
ondernemerschap vorm geeft

OKc bvba Lindestraat 1 8573 Tiegem

Laat me je naar succes leiden.
Omdat je geluk en succes belangrijk zijn ... voor jou, je geliefden, je 
organisatie en onze samenleving.
Citaat van de week
"Het is verbazingwekkend hoe onoplosbare problemen lijken
oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert. "


