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als andere ambacht

Na een job als assistente bij enke-

ken we een mal in vuurvaste mas- protheses
vervaardigd worden
Ondanks moderne technolo- sa, waar de was in wordt
uitge- uit glaskeramiek of zirkonium
gie6n, blijft valse tanden en ge- brand. Daarna
wordt in de 6al zonder dat daar nog metaal bij
bitten maken een ambaclt. metaal gesmolten, waar
vervol- komt kijken. 'lechn6logieen die
Datmerk je wanneer je zondag gens met porseleinpoeder
een weliswaar duurder zijn, maar die
het labo bezoekt van tandtechl omhulsel rond wordt gebakken.
natuurlijke tanden zeer sterk benicus Bert Lemmens.
'Sommige mensen stellen dat naderen. Ze verkleuren
zelfs mee
tandtechnicus een paramedisch met je echte tanden.
Ons ambacht
'Kunsttanden en kunstgebitten
beroep is, maar daar ben ik het is in volle ontwikkeling,,
aldus
maken is eigenlijk een combinarie niet mee eens. Het
is een echt am- Bert Lemmens. De tandtichnicus
r,an weten'schap, chemie en am- bacht waar veel
oefening en vak- stapte in rg8r in het beroep
en
bacht. Het ambachtelijk werk dat manschap bij komt
kijken. Er be- heeft sinds zes jaar met Special
er aan te pas komt. kan je nog het staan meer
dan vijftig verschil- Dental Works een eigen tandlabo.
beste vergelijken met het ambicht lende kleuren
wit, 6asistinten (ENV)
r,an het klokken gieten,, vertelt dus, waarje dan
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sisopleiding niet kregen
Jan en Chantal oogstte:
wat succes met hun imil

In de Tolstraat in hartje Ant- zelfs fresco's', zegt
Jan.
werpen kan je een bezoek Jan en.Chantal, van
opleiding Engeland hebben we al
brengen aan het atelier van respectievelijk scheikundige
en en derde plaats behaal
Doublefaux.

Daar maken Jan medisch laborante, raakten geLermytte en Chantal Siebens passioneerd door deze bijzondemarrner- en houtimitaties.
re schildertechniek toen ze een
oud herenhuis in de Tolstraat
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Jan en Chantal maken
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jaar marmer- en

Met de juiste penselen en verfsoorten een bijna perfecte imita-

kochten. 'Er waren al .trompe
Ibeils' aanwezig en het fascineertie van een marneren of houten de ons hoe die dingen
tot stand
vlak maken. Dat is al zestien jaar kwamen', legt
,We
hebJan uit.
lang de passie van Jan Lermltte ben dan een lesgever
ingehuurd

(56) en Chantal Siebens (SS). Aun
cli€nteel bestaat uit zowel bedrijven als particulieren. ,We

die ons alle kneepjes van het vak
heeft geleerd en nu geven we zelf
woi- opleidingen. Vaak aan schilders
den geregeld gewaagd om op een die het willen
leren omdat er veel
nreuw oppervlak een imitatie te waagnaaris, maarhet
in hun ba-

wedstrijd marmerimifat

Chantal.
Bezoekers die zondag ei
komen nemen, mogen I

imitatie te maken.'D,
kijkers moeten ze er dan
nemen', grapt Chantal. (
een
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Het atelier van Doublefau

zondag te bezoeken van 1
18 uur in d€ Tolstraat 73 it
Anturerpen. Meer info op

www.doublefaux.com

