


MEETJESLANDSE MEESTERS 
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Gemeentehuis Maldegem (raadzaal) 
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Verwelkoming 
 

Forum voor Amateurkunsten haalt de stekker uit de WAK 

 

 

  in 2019 in Maldegem  

 

 

(amateur)kunstenaars in de kijker  

via het kunstzinnig erfgoedproject MEETJESLANDSE MEESTERS 



Het project Meetjeslandse Meesters 
 

Regionaal project via COMEET : 

• Staalkaart Meetjeslande Meesters (= erfgoedluik) (2018)  

• Erfgoedluik = inspiratiebron en uitgangspunt kunstzinnig activiteitenaanbod (2019) 

• Netwerk van artistieke spelers uit de regio ondersteunen en versterken 



Meetjeslandse Meesters - Erfgoedluik  

 

In 2018: inventaris met ‘Meesters van bij ons’  

i.s.m. lokale erfgoedspelers, enkele experts en onderzoeksbureau Artoria 
 



Meetjeslandse Meester? 
 

 Postuum 

 Geboren, gestorven of gewerkt in het Meetjesland 

 Beeldende kunsten  

 (schilderkunst en beeldhouwkunst) 

 Inhoudelijke artistieke waarde  

 (artistiek parcours, opleiding, …) 

 Emotionele waarde in regio  

 (lokale erkenning en waardering) 

 

→ www.meetjeslandsemeesters.be 

 

 

 

 



Maldegemse Meesters? 
 

• CATTOOR, Monica [Aardenburg, 1942 - Kleit, 2013] - Kunstenares. Dichteres. 

• D'HAVELOOSE, Marnix [Maldegem, 1885 – Maldegem, 1973] - Schilder. Beeldhouwer. Medailleur. 

• GOETHALS, Séraphine [Adegem, 1852 – unknown] - Beeldhouwer. 

• TINEL, Pieter Frans [Maldegem, 1895 – Gent, 1964] - Beeldhouwer en houtsnijder. 

• VERMEERSCH, Ivo Ambrosius [Maldegem, 1810 – Munchen, 1852] - Schilder. 

• VAN DE PUTTE, Jan N. [Maldegem, 1828 – Brugge, 1872] - Kunstschilder. Tekenaar. Lithograaf. 

  

• DE WALSCHE, Alphonse [Maldegem, 1828 – Brussel, 1912] - Schilder en tekenaar. 

• ROSSE, Pieter [Maldegem, 1922 - unknown] - Tekenaar. Beeldhouwer.  

• VAN DYCKE, Leopold [Maldegem, 1832 – Brussel, 1903] - Schilder. 

 

→ www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters 

 

 

 

 

 

 

 





Lokaal activiteitenaanbod  

 

Meesters op inventaris = uitgangspunt en inspiratiebron activiteitenaanbod 

 

Timing: gans 2019, met focus op mei-september 2019 

 

Iedereen kan zijn schouders zetten onder de campagne 



Lokaal activiteitenaanbod  

 

Meesters op inventaris  

≠ definitief overzicht  

= aanzet en dynamisch werkinstrument 

 

→ uitbreiding, eigen invulling is mogelijk: 

• Patrick De Spiegelaere 

• Jozef Van Maldegem 

• Romaan Eugeen van Maldeghem 

• Modest Huys (~vriend van Victor De Lille, woonde even in crèmerietje in Noordstraat) 

 



Lokaal activiteitenaanbod 
 

Reeds gepland: zie overzicht 

 

 

 



Lokaal activiteitenaanbod 
 

Gemeentelijke activiteiten: 

• Groepstentoonstelling  

• Kunstmarkt  

• Raamwandeling 





Lokaal 

activiteiten-

aanbod 
Andere ideeën? 

Ronde van de tafel  



Lokaal activiteitenaanbod  
 

Inspiratie: 

• www.meetjeslandsemeesters.be 

• inspiratiegids op www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters 



Lokaal activiteitenaanbod 
 

Hoe deelnemen? 
 

 Eigen (groeps)activiteit 

→ activiteit invoeren in UiTdatabank + label “meetjeslandsemeesters” toevoegen  

→ infomagazine 

→ www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters 

→ www.meetjeslandsemeesters.be 

→ allerhande kalenders 

→  deelnameformulier ‘eigen (groeps)initiatief’ indienen bij cultuurdienst 
 

 Gemeentelijke activiteiten   

→ deelnameformulier ‘gemeentelijke initiatieven’ indienen bij cultuurdienst 

 

 

 



Lokaal activiteitenaanbod  
 

Ondersteuning gemeente  

Isabel Ginneberge = lokale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning 
 

Je kan bij haar terecht voor o.a.: 

 Deelname aan gemeentelijke initiatieven 

 Zoeken naar geschikte locaties 

 Logistieke ondersteuning 

 Audiovisueel materiaal cultuurraad 

 Sabam en billijke vergoeding (enkel indien GRATIS toegankelijk) 

 Evenementenaanvraag UiTloket 

 Verzekering van tentoongestelde werken  

 Promotie via gemeentelijke kanalen 

 Financiële ondersteuning via projectfonds 
 

→ www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters 

 

 

 



Lokaal activiteitenaanbod  
 

Ondersteuning Comeet: 

Louise Vermeersch = regionale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning  

 

Comeet zorgt o.a. voor: 

 Promotie regio:  

 website 

 nieuwsbrief 

 regionale kanalen  

 campagnemateriaal via www.meetjeslandsemeesters.be/voor-organisatoren/ 

 Financiële ondersteuning mogelijk in samenspraak met cultuurdienst  

 

→ www.meetjeslandsemeesters.be 

 

 

 



Vragen? 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv8p-Pxs7JAhUKhhoKHYXNDy8QjRwIBw&url=http://www.glasbergen.com/where-do-you-get-your-ideas-2/&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNGc8rQuasJ6q9_T-7auQBFyaHrPxA&ust=1449742546879037


CONTACT 
 

CULTUURDIENST 

Isabel Ginneberge (= lokale coördinator) 

Marktstraat 7 

9990 Maldegem 

050 72 89 79 

cultuurdienst@maldegem.be  

www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters 

 

 

COMEET 

Louise Vermeersch  (= regionale coördinator) 

Aanwezig maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag 

Pastoor De Nevestraat 8 

9900 Eeklo 

09 373 75 96 

louise.vermeersch@comeet.be  

www.comeet.be/ www.meetjeslandsemeesters.be 

 




