
Frater Leo 
Disch werkt 
op bestelling 

B rochure 2014 
steenhouwerij 
Abdij  S int  Benedictusberg 



Voorbeelden van: 
Bronswerken 
        beelden  
        borstbeelden 
        plaquettes 
        penningen 
Steenwerken 
        hoekstenen/gevelstenen 
        gedenkschalen 
        huisnummers/naambordjes 
        wijwaterbakken/vogeldrinkschalen 
        grafmonumenten                              
        openbare ruimten 
        plastieken/beelden 
        diversen  
Restauraties 
        monumenten 
 Interieurs 
        inrichting, meubels, schilderwerk en 
       voorwerpen 
 Contact        

Inhoud brochure 
 Atelier 
 Werkwijze: 
     de geest creëert 
     van ontwerp naar  
     eindbestemming    
  



 Atelier 



  Ingang van het atelier De vier Gekroonden 



Kantoor 





Atelier 

Atelier 



 



 Werkwijze 



Lettertype  
De eventueel benodigde teksten 
worden uitgevoerd in een lettertype 
ontworpen door Dom Hans van der 
Laan, die zich heeft laten inspireren 
door de volmaakte kapitalen van 
het oud Romeinse schrift, dat nog 
altijd de basis vormt van onze 
hoofdletters. 

De mogelijkheid bestaat 
natuurlijk ook om andere 
lettertypes te gebruiken. 



De geest creëert wat handen zullen scheppen: 
frater Leo maakt op bestelling 
wat de klant zoekt 



Van ontwerp naar klant: 
 van mal,  
 via het atelier naar  
 de tuin van een klant 



Frater Leo Disch, een autodidactisch kunstenaar, 
vervaardigt op bestelling beelden, plaquettes en 
andere kunstwerken. Frater Leo werkt zowel 
realistisch als figuratief met vele materialen zoals 
natuursteen, brons, hout. 
 
“Niets is onmogelijk, alles kan. De klant is koning”. 
 
Frater Leo werkt alleen op bestelling en na uitvoerig 
overleg met de opdrachtgever. U bent dan altijd 
verzekerd van een exclusief en bijzonder kunstwerk. 
Neem gerust contact op via e-mail of bel het 
telefoonnummer van de abdij.  
 
Voor de contactgegevens  zie laatste pagina. 



 B ronswerken 





beelden 



De man Job 





borstbeelden 

Anton Coolen 









plaquettes 

Marthe Robin 







penningen 



 Steenwerken 
 



hoekstenen 



gedenkschalen 



huisnummers/naambordjes 



wijwaterbakken/vogeldrinkschalen 



grafmonumenten 









openbare ruimten 



hal seniorenwoning 
Vaals 





plastieken & beelden 







     diversen 









 Restauraties 



renovatie altaarblad 13e 
eeuw (Friesland) 





monumenten  (renovaties) 





              Foto’s Gert Lammer  



Foto Pierre Bosch 

Foto Pierre Bosch   



Grafmonument 
Loenen   
op de Veluwe 



monumenten 

Chateau St. Gerlachus 

Meerveldhoven 



Eindhoven 



     

 Interieurs 





Seminarie 
Tiltenberg te 
Vogelenzang 



Schilderwerk: wapenschilden hulpbisschoppen 
Utrecht 



Ambo abdij Clerveaux (Lux.) 





Een greep uit de opdrachtgevers van Frater Leo: 
Château St. Gerlach, Valkenburg-aan-de-Geul 
(euromonument); Kruisheren-klooster, Maastricht 
(plaquette); arrondissementsrechtbank, Den Bosch 
(sculptuur zie afbeelding); gemeente Boxtel (6 
sculpturen); Onze-Lieve-Vrouwegasthuis, 
Amsterdam (stenen kruis op kerk); Technische 
Hogeschool, Eindhoven (Romeins alfabet in steen); 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Maastricht (plaquette); 
raadhuis, Oirschot (hoeksteen); verzorgingshuis, 
Dordrecht (inscriptie boven ingang); Zwijndrecht 
(plaquettes schippersinternaat); streekmuseum, 
Valkenburg (plaquette bokkenrijders); op plein in 
Deurne (borstbeeld van Anton Coolen); hal in 
fabriek, Boxtel (borstbeeld); Seminarie De Tiltenberg 
Vogelenzang (interieur kapel en fontein); Rotterdam 
(grafmonument bisschoppen van Rotterdam). 

 

Vraag gerust  aan frater Leo de plaats om een 
bestaand kunstwerk in uw omgeving te kunnen 
bekijken, om ook zo alvast een idee te krijgen. 



 
Frater Leo Disch: 
E-mail: disch@benedictusberg.nl 
Telefoon abdij: 0031 43 3061353 
Bezoekuren atelier: 
Van 11.00 t/m 12.00 uur en 
van 14.30 t/m  16.30 uur. 
 
Adres abdij:  
Mamelis 39 
6295 NA Lemiers-Vaals 
Nederland 
Website abdij: 
www.benedictusberg.nl 

 

Contact 
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