
 
 

 

PERSBERICHT VAN 2.05.2022 
 
 
Gezamelijk persbericht met de Brussels Jewellery Week (evenement 
georganiseerd door Les Brucelles) - 2 mei 2022 
 
Prijsuitreiking - expo « Be.NEXT »  
 
 
Op vrijdagavond 29 april vond het eerste deel van de prijsuitreiking plaats tijdens de opening 
van de tentoonstelling « Be.NEXT » in de Freddy Thielemans tentoonstellingsruimte van de 
Berg van Barmhartigheid. Dit in het kader van het internationale hedendaagse 
juwelenevenement van de « Brussels Jewellery Week ».  
 
De prijs « Berg van Barmhartigheid en Maison De Greef » werd toegekend aan de 
student Annick De Stobbeleir van de school « d’Academie Beeld » van Sint-Niklaas. 
Deze prijs beloont de creatie van een hedendaags juweel.  
De laureate werd gekozen door het team van deskundigen van de Berg van Barmhartigheid 
op basis van drie criteria: techniciteit, draagbaarheid en originaliteit.  
De prijs is een cheque ter waarde van 500 EUROS.  
Hij werd gepresenteerd door de voorzitter en de operationnel directeur van de Berg van 
Barmhartigheid, Jean-Louis Péters en Jan Declercq. 
 
Een eervolle vermelding was er voor studente Tieke Scheerlinck van « Sint Lucas 
School of Arts » van Antwerpen.  
 
Deze zondag 1 mei vond dan het tweede gedeelte van de prijsuitreiking plaats, meteen de 
afsluiter van deze « Be.NEXT » tentoonstelling.  
De prijs van het publiek werd toegekend aan de student Joni Van de Velde van 
« SYNTRA Juweelopleidingen ». 
Om deze toe te kennen werd een wedstrijd georganiseerd: gedurende de ganse 
tentoonstelling konden de bezoekers hun stem uitbrengen op een van de creaties van de 
studenten.  
Als prijs werden twee abonnementen « museumPASSmusées » geschonken, het meest 
uitgebreide abonnement voor de Belgische musea dat gedurende een gans jaar toegang 
geeft tot de meer dan 200 deelnemende musea. 
De prijs werd uitgereikt door Sandra Kleimberg, een van de oprichters van de stichting « Les 
Brucelles », en organisatrice van het evenement « Brussels Jewellery Week ». 
 
Deze prijzen werden in het leven geroepen om de kwaliteit en de diversiteit van het 
onderwijs in de Belgische scholen en academies voor hedendaagse juwelen in de verf 
te zetten. Ons gemeenschappelijk doel met het team van de Brussels Jewellery Week 
is ook om studenten een ongekende zichtbaarheid te bieden en hen te helpen naam te 
maken in de sector.  
 
 
 
 
À propos de l’expo « Be.NEXT »:  
Drie dagen lang vond in de Berg van Barmhartigheid de tentoonstelling Be.NEXT plaats, 
georganiseerd door de vzw Les Brucelles. Het werk van studenten van 9 Belgische scholen 
en academies werd gepresenteerd. 



 
 

 

https://www.bergvanbarmhartigheid.be/nl/tentoonstelling-be-next-brussels-jewellery-week  
 
Over het evenement « Brussels Jewellery Week »: 
De Brussels Jewellery Week, georganiseerd door Les Brucelles asbl, is een nieuw 
evenement voor de stad Brussel. Zijn doel? Het vieren en tentoonstellen van hedendaagse 
juwelen, waarvan de praktijk wordt weerspiegeld in een verlangen om te breken met de 
codes van traditionele juwelen en door middel van innovatieve experimenten. 
 
https://www.brusselsjewelleryweek.com/ 
 
Over de Berg van Barmhartigheid:  
Dit is een openbare instelling uniek in zijn soort. In België is dit de enige instelling die 
leningen op pand aanbiedt. Het voordeel van gebruik te maken van onze diensten is dat u 
eigenaar blijft van het waardevol voorwerp dat u dierbaar is (juwelen, luxe lederwaren, 
schilderijen, luxe fiets, enz.) In minder dan 30 minuten, ontvangt u het geld.  
U kunt uw waardevol voorwerp ook rechtstreeks verkopen en profiteren van de zichtbaarheid 
van onze veilingzaal. Bijna elke week worden er veilingen georganiseerd (ter plaatse en 
online). 
Sinds 2018 worden er kunsttentoonstellingen georganiseerd in verband met de 
verkoopthema's. 
https://www.bergvanbarmhartigheid.be/nl/voorstelling  
 
Over Maison De Greef: 
Als juwelenontwerper en curator van horlogemakers presenteert Maison De Greef een 
uitzonderlijke wereld van uitmuntendheid en savoir-faire in het centrum van Brussel, het 
kloppende hart van Europa. Maison De Greef dompelt u onder in betoverende 
schouwspelen, zoals de zuiverheid van een zeldzame diamant, de pracht van edelstenen 
zettingen, of de exclusiviteit van een groots horloge met complicaties. Naast haar 
commerciële activiteiten staat Maison De Greef symbool voor familiewaarden, erfgoed en 
geschiedenis. Het staat ook voor jaren van advies en expertise aan veeleisende lokale en 
internationale klanten die hunkeren naar zeldzame stukken en wiens trouw een teken is van 
vertrouwen en zorgvuldigheid. 
https://maisondegreef.com/nl/about 
 
 
Perscontacten:  
 
 Berg van Barmhartigheid: Cathy Vaessen cathy.vaessen@montdepiete.be - 0471 

23 11 34 
 Brussels Jewellery Week : Brigitte Raoult  - brusselsjewelleryweek@gmail.com - 

0477 59 47 16 
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