
  
 

MEETJESLANDSE MEESTERS IN MALDEGEM 
Kunstproject voor en door iedereen 

die gepassioneerd is door kunst & erfgoed 

 

 

Van: cultuurdienst 

Naam: Isabel Ginneberge 

Datum: 17/01/2019 

Tijdstip: 19.30 uur  

Locatie: gemeentehuis Maldegem (raadszaal) 

Aanwezig: Baert Willy, Boulez Claire-An, Bruggeman Ilse (erfgoedcomité Maldegem), Crul Annie, De Baets 

Ann (KF Verenigde Vrienden Adegem/ cultuurraad), De Cuyper Trui (De Kletepot), De Waele Catherine 

(Boomgaerdgroep), De Witte Tarci, Declerck Lucas, Dezwaef Peter, Dhont Etienne (cultuurraad/ 

erfgoedcomité/ Davidsfonds), Fevery Ingrid, Flikweert Ina, Ginneberge Isabel (Cultuurdienst), Gyselinck 

Caroline, Heirman Roland, Heyde Raf, Keramiek Veronique, Legrand Vera (Markant), Lippens Wim (Friday 

Night Blasters Big Band), Martens Marie Paule, Massin Rohnny, Matthys Annie, Notteboom Walter (HK Het 

Ambacht Maldegem), Nuyttens Roos, Posman Marianne, Putzeijs Lucie, Roegiers Patrick (Fotogroep 

Meetjesland), Sesselle Johan, Sierens Marc (Videoclub Maldegem), Spaansen Lia, Spillebeen Eddy (Videoclub 

Maldegem), Van den Abeele Annemie, Van Deynse Werner, Van Wijnsberghe Dominique (erfgoedcomité), 

Vandevoorde Henk, Verbauwhede Ingrid, Verbiest Katherine (De Kletepot) Vermeersch Louise (Comeet), 

Versprille Franky 
 

Verontschuldigd: Blomme Piet, De Roo Lut, De Waegenaere Inge (De Vierklaver), Dedeurwaerdere Vera, 

Hebberecht Erik, Poelman Marijke, Sesselle Kurt, Sesselle Maria, Van Canneyt Kris, Van Hecke Peter 
 

INFOMOMENT 2 - VERSLAG 
 

1. Inleiding 

Zomer 2018 kwam het bericht dat het Forum voor Amateurkunsten, jarenlang coördinator van de Week 

van de Amateurkunsten, de stekker uit dit evenement haalt. Dat betekent niet dat al het creatieve 

talent in Maldegem voortaan achter gesloten deuren moet blijven. In 2019 zet het kunstzinnig 

erfgoedproject Meetjeslandse Meesters – naast het artistiek erfgoed van de regio – het meesterschap 

van de lokale (amateur)kunstenaars in de kijker.  
 

2. Meetjeslandse Meesters: toelichting project 

In navolging van het project Vlaamse Meesters 2018-2020, dat de werken van grootmeesters Rubens 

(2018), Bruegel (2019) en Van Eyck (2020) belicht, wil het project Meetjeslandse Meesters van Comeet 

(CultuurOverleg MEETjesland) ook de beeldende kunstenaars uit de regio in de kijker plaatsen en laten 

(her)ontdekken. Het project behelst volgende onderdelen: 

a) Staalkaart Meetjeslande Meesters (= erfgoedluik) (in 2018)  

b) Erfgoedluik = inspiratiebron en uitgangspunt activiteitenaanbod (in 2019) 

c) Netwerk van artistieke spelers uit de regio ondersteunen en versterken 

http://www.comeet.be/


  
 

a) Staalkaart/ inventaris Meetjeslandse Meesters (= erfgoedluik) 

In 2018 werd samen met enkele experten, erfgoedpartners en onderzoeksbureau Artoria het rijke 

kunstverleden van de streek in kaart gebracht en een inventaris opgesteld met “meesters van bij 

ons” op basis van volgende selectiecriteria: 

 de kunstenaar is schilder/beeldhouwer 

 de kunstenaar is reeds overleden 

 de kunstenaar is geboren, gestorven, of heeft een lange tijd gewoond/gewerkt in het 

Meetjesland 

 de kunstenaar wordt lokaal erkend en heeft een emotionele band met de regio 

(ereburgerschap, straatnamen, …) 

 de kunstenaar doorliep een parcours waaruit de artistieke waarde van zijn werk bleek 

(tentoonstellingen, werk in veilingen of museumcollecties) 

Een overzicht van alle meesters vind je op www.meetjeslandsemeesters.be.  

Bijlage 1 biedt een overzicht en wat meer info over de kunstenaars die voor Maldegem op de 

inventaris staan. 

 

b) Lokaal activiteitenaanbod 

Deze inventaris moet nu het uitgangspunt vormen voor een lokaal erfgoed- en/of kunstzinnig 

activiteitenaanbod. Voor Maldegem betekent dit dat de kunstenaars die voor Maldegem op de 

inventaris staan – maar evenzeer hun leven, hun werk, de door hen gebruikte technieken/ 

materialen, kleurenpalet, onderwerpen, de muziek uit de periode dat ze leefden, … – tot inspiratie 

kunnen strekken voor één of meerdere activiteiten. Dit vervangt als het ware het WAK-thema van 

voorheen. 
 

Timing: gans 2019, met focus op periode april-september 
 

Iedereen kan zijn schouders zetten onder de campagne. 
 

Noot: de inventaris is GEEN definitief overzicht. Het is een aanzet en dynamisch werkinstrument. 

Dit betekent dus dat uitbreiding, eigen invulling zeker mogelijk is.  

 

3. Lokaal activiteitenaanbod in Maldegem 

Bijlage 2: stand van zaken activiteiten in Maldegem 

a) Neem deel aan één van de 3 activiteiten van de cultuurdienst 
 

 GROEPSTENTOONSTELLING 

Van zaterdag 8 juni tot en met zondag 30 juni 2019 – gemeentehuis Maldegem 

Nog te bekijken: openingsvernissage op vrijdagavond 7 juni 2019  

Laat je als beeldend kunstenaar inspireren door één van de Maldegemse meesters en dien één 

of meerdere werken in voor deze groepstentoonstelling in het gemeentehuis. 
 

Let wel: de beschikbare ruimte in het gemeentehuis is beperkt, dus vragen we je om het 

aantal werken te beperken/ een selectie van werken in te dienen. 
 

Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan via www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters.  
 

Noot: voor de permanentie tijdens de weekends rekenen we op de medewerking van alle 

deelnemers. Je zal hiertoe je naam kunnen opgeven aan de hand van een formulier dat de 

cultuurdienst nog zal nabezorgen. Kort voor aanvang van de expo bezorgen we iedereen dan 

de definitieve permanentieregeling. 

 

http://www.meetjeslandsemeesters.be/
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters


  
 

 KUNSTMARKT 

Op zondag 16 juni 2019 – Markt Maldegem 

i.s.m. VHMC Maldegem 

Tijdens de braderie zal er een kunstmarkt zijn op de markt van Maldegem waar je je kunsten 

kan tonen en demonstreren. Bedoeling is dat je je hierbij laat inspireren door één van de 

Maldegemse meesters.  
 

Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan via www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters.  

 

 RAAMTEKENROUTE 

Van zondag 16 juni tot en met zondag 30 juni 2019 – Maldegem-centrum 

i.s.m. VHMC Maldegem 

HET GAAT ALS VOLGT… 

Als beeldend kunstenaar/ tekenaar krijg je een raam toebedeeld in het centrum van Maldegem 

waarop je helemaal je ding kan doen.  Dit doe je niet zomaar: inspiratie haal je bij één van de 

Maldegemse Meesters. 
 

DE ROUTE 

Alle ramen samen vormen een route die tijdens de braderie op zondag 16 juni aan het grote 

publiek zal worden voorgesteld en tot en met zondag 30 juni zal kunnen worden bezocht. Er zal 

een speciaal ‘RAAMTEKENROUTE‘-plan zijn waarmee je het hele parcours kan afleggen.  
 

PRAKTISCH 

Elke tekenaar krijgt via de cultuurdienst een lading raamtekenstiften. Het tekenen zelf vindt in 

de week of het weekend voorafgaand aan zondag 16 juni plaats. Deelnemers zullen samen met 

de raameigenaar een datum kunnen prikken. Alle ramen bevinden zich in het centrum van 

Maldegem. Na afloop maak je ook kans op de prijs voor de mooiste raamtekening. 
 

Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan via www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters.  

Let wel: maandag 15 april is de uiterste aanmelddatum voor deelname aan deze raamtekenroute. 

 

b) Organiseer zelf een (groeps)activiteit 

Je mag/ kan ook altijd zelf een (groeps)activiteit organiseren met één van de Maldegemse 

Meesters als uitgangspunt. Meld deze activiteit dan aan via het online formulier op 

www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters.  

 

Noot: wie zelf een activiteit organiseert, kan deze invoeren op www.uitdatabank.be. Jouw 

activiteit verschijnt dan automatisch op www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters en 

www.meetjeslandsemeesters.be en in de UiTkalender in het gemeentelijke infomagazine. 

Opgelet: vergeet na het invoeren van jouw activiteit niet om het label "meetjeslandsemeesters" 

toe te voegen.  
 

Bijlage 3: invoerhandleiding 

Bijlage 4: activiteit labelen 

 

c) Losse ideeën 

o Cfr. verslag infomoment 1 

o Voorstellen van Maldegemse Meesters om toe te voegen aan inventaris: 

 Maria Tuypens (voorstel Ann De Baets) 

 Cyriel De Brouwer (voorstel Raf Heyde) 

 

http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
http://www.uitdatabank.be/
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
http://www.meetjeslandsemeesters.be/


  
 

 Zuster Gemma (voorstel Marianne Posman) ~Isabel informeert bij Fien Dezwaef of zij haar 

eindwerk academie Gent – “hommage @ zuster Gemma” – niet zou willen exposeren @ 

Maldegem 

o Fotogroep Meetjesland zou willen exposeren in ’t kasteeltje – timing: periode groepsexpo 

gemeentehuis. Isabel doet navraag bij eigenaar. 

o Werner Van Deynse zou via een pop-up hommage willen brengen aan MM Dees De Bruyne en 

Monica Cattoor, omdat zij vaak samen werkten. 

o Raf Heyde biedt zijn diensten aan als gids voor Open kerkendag in Adegem (naast Séraphine 

Goethals zijn ook Jozef Pauwels en Theodoor De Heuvel interessant) 

o Voorstel @ M’aquarellen tot medewerking “in de voetsporen van Modest Huys” in ’t kasteeltje 

o Georganiseerde wandeling met wandelclub of vereniging van raamtekenroute 

o Annemie Van den Abeele zou exposeren in haar tuin en stelt haar tuin ook open stellen voor 

andere kunstenaars. Wie hiervoor interesse heeft kan haar contacteren via 0498 07 17 35 of 

annemie.vd.abeele@outlook.com.  

o Kunstwerken in St-Annapark betrekken bij project. 
 

Inspiratie nodig? Surf dan zeker eens naar www.meetjeslandsemeesters.be of check de 

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

4. Ondersteuning 

a) Via gemeente 

Isabel Ginneberge = lokale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning 

Cultuurdienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, 050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be   
 

Je kan bij haar terecht voor o.a.: 

o Deelname aan gemeentelijke initiatieven 

o Zoeken naar geschikte locaties 

o Logistieke ondersteuning 

o Audiovisueel materiaal cultuurraad 

o Sabam en billijke vergoeding (enkel indien GRATIS toegankelijk) 

o Evenementenaanvraag UiTloket 

o Verzekering van tentoongestelde werken  

o Promotie via gemeentelijke kanalen 

o Financiële ondersteuning via projectfonds 
 

b) Via Comeet 

Louise Vermeersch = regionale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning  

Aanwezig maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag 

Comeet, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo, 09 373 75 96, louise.vermeersch@comeet.be   
 

Je kan bij haar terecht voor o.a.: 

o Promotie:  

 website 

 nieuwsbrief 

 regionale kanalen  

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

o Financiële ondersteuning mogelijk in samenspraak met cultuurdienst  
 

5. Volgende vergadering 

Voorlopig wordt er geen nieuwe vergadering gepland. Verdere afspraken zullen vanaf nu 

individueel verlopen. Mocht op een gegeven ogenblik een vergadering toch noodzakelijk blijken, zal 

je hiervan tijdig worden verwittigd. 

mailto:annemie.vd.abeele@outlook.com
http://www.meetjeslandsemeesters.be/
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
mailto:cultuurdienst@maldegem.be
mailto:louise.vermeersch@comeet.be
http://www.meetjeslandsemeesters.be/voor-organisatoren/

