
vanaf tot titel (mede)organisator(en) locatie korte toelichting

24/02/2019 Junior Journalisten ontdekken 'Meesterschap' in de 

kerk

Davidsfonds Adegem Sint-Adrianuskerk 115 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen De Papaver en Kruipuit namen in het najaar deel aan 

de Davidsfonds schrijfwedstrijd in het teken van 'Meesterschap'.

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars maken de genomineerden en hun gezinsleden via vier verhalen 

die verweven zijn met het erfgoed van de kerk, kennis met het vakmanschap van schilders, beeldhouwers, glazeniers... 

meesters uit een ver verleden.

19/03/2019 De Nacht van de Maldegemse Meesters Davidsfonds Maldegem en Adegem 

HK Het Ambacht Maldegem

Sint-Barbarakerk De 17de editie van de Nacht van de Geschiedenis van Davidsfonds op dinsdagavond 19 maart staat helemaal in het 

teken van meesterschap. In de Sint-Barbarakerk van Maldegem zetten Davidsfondsafdelingen Maldegem en Adegem 

met medewerking van heemkundige kring Het Ambacht Maldegem twee Maldegemse meesters in de kijker: 

kunstschilder Romaan Eugeen Van Maldeghem en organist-componist Jef Tinel.

Geschiedkundige Marc Martens houdt een lezing over het doek Dood en verheerlijking van de H. Barbara, een 

schenking van Romaan Eugeen Van Maldeghem in 1860. Er worden ook een aantal unieke tekeningen en schetsen 

van Van Maldeghem uit de collectie van het Gemeentearchief van Maldegem en uit privécollecties getoond. Organist 

Ad van de Wege speelt liederen van Jef Tinel (en o.v. Robert Van Maldeghem, broer van R.E.). Daarnaast geeft lic. 

Etienne Dhont toelichting bij de 14 neogotische glasramen. Als afsluiter is er een drankje. 

Aanvang om 20.00 uur. Deelnameprijs bedraagt 10 euro. Davidsfonds Cultuurkaarthouders en leden van de 

heemkundige kring betalen 7 euro. Inschrijven doe je door storting via BE93 7470 3294 5267 van Davidsfonds 

Maldegem.

26/04/2019 Lokale Helden Redekiel

Jeugddienst (JD)

Cultuurdienst (CD)

Kuma

Bib

(muziekacademie?)

Redekiel/ Kuma/ K-

ba

- Muziekoptredens van lokale helden (JD, Redekiel)

   o Bij mooi weer: buiten

   o Bij slecht weer: in K-ba

→ Deelnemen? Contacteer de jeugddienst via jeugddienst@maldegem.be 

- Expo:

   o Opening OVERMEESTERD @ K-ba

   o Opening Dag-Nacht @ Kuma (expo jongeren 3°graad)

- Zelf kunst creëren:

   o Fablab (bib)

   o Proeven van Kuma-ateliers

   o Creatieve workshops (JD)

- Eten en drinken (Redekiel en diversen)

27/04/2019 28/04/2019 Overmeesterd Mus-e Belgium

Faro

Comeet en Erfgoedcel Meetjesland

Instituut Zusters Maricolen Maldegem

Cultuurdienst Maldegem

K-ba OVERMEESTERD is het resultaat van het kunstentraject dat MUS-E Belgium ontwierp in samenwerking met FARO en 

de erfgoedcel Meetjesland. Onder leiding van kunstenaar Tim Onderbeke lieten de leerlingen van de 1 en 2 B van de 

1° graad voeding en verzorging van de Maricolen Maldegem zich onderdompelen in het artistieke erfgoed van hun 

streek. Hoe kijken de jongeren naar het werk van de Meetjeslandse en Maldegemse meesters? Tim Onderbeke daagde 

hen uit om na te denken over het werk en lokale verankering van deze kunstenaars, maar evengoed over het concept 

'meesterschap'. Hij vertrok daarbij uit de leefwereld van de jongeren. Laat je overmeesteren door hun unieke blik en 

bewonder het resultaat op de expo in de kunstacademie Maldegem (KUMA).

28/04/2019 5/05/2019 Boomgaerdtentoonstelling Boomgaerdgroep Boomgaard Trui 

Hoste

14 lokale kunstenaars treden in dialoog met werken van MM Kristine Lippens. FNBBB (Wim Lippens) zorgen ervoor dat 

John Snauwaert Quartet er kan optreden.

1/06/2019 31/09/2019 Vlaamse meesters in situ in Middelburg vzw Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 

(OKV)

Kerkfabriek Middelburg

Piet De Meester (stafmedewerker 

toerisme en erfgoed)

Sint-Petrus en -

Pauluskerk

Hefboomproject OKV, eveneens in navolging van Vlaamse Meesters 2018-2020.  Met ‘Vlaamse Meesters in Situ’ wil 

OKV een 40-tal sites in Vlaanderen waar een werk van een Vlaamse Meester nog op zijn oorspronkelijke plaats hangt, 

publiek ontsluiten. 

 Op aangeven van de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen (ingevolge netwerking in kader van Visiegroep 

Erfgoed Middelburg en de visualisatie kasteelsite) heeft OKV ook de vraag gericht aan onze gemeente voor wat betreft 

twee schilderijen die hangen in de kerk van Middelburg:

a) Werken van Barmhartigheid van Frans I (of II) Francken (omstreeks 1600)

b) Bladelintriptiek van Jan Ryckx (omstreeks 1630), naar een werk van Rogier van der Weyden, die naast Jan van 

Eyck wordt beschouwd als de belangrijkste Vlaamse schilder van de 15de eeuw

2/06/2019 Open kerkendag - Seraphien Goethals in de kijker werkgroep open kerken Adegem Sint-Adrianuskerk Serafien Goethals is niet alleen verbonden aan de kerk van Adegem, maar er staat ook houtsnijwerk van diens hand in 

de kerk van Kleit. De werkgroep hoopt dan ook in het kader van Open Kerkendag de 2 locaties aan mekaar te linken 

met deze activiteit.

8/06/2019 30/06/2019 Groepstentoonstelling Cultuurdienst Gemeentehuis 

Maldegem

Ter vervanging van WAK-groepsexpo

Permanentie tijdens de weekends = deelnemers expo

Niet meer gebonden aan WAK-timing – van laatste weekend april t/m eerste weekend mei

→ verschuiving naar juni. Zo is er aansluiting met:

~ eindejaarstentoonstelling Kuma (16/06 en 23/06)

~ kunstmarkt (16/06)

~ raamtekenroute (16/06-30/06)

Ingediende werken moeten link hebben met min. één van Maldegemse Meesters. 

Vraag @ videoclub Maldegem om “promotiefilm” over MM maken.



16/06/2019 Kunstmarkt Cultuurdienst 

i.s.m. VHMC

(voor)markt 

Maldegem

= tijdens braderie + aansluiting met:

~ groepstentoonstelling gemeentehuis

~ eindejaarstentoonstelling Kuma

~ start raamtekenroute (zie verder)

Deelnemers tonen en demonstreren hun kunsten en kunnen zich hierbij laten inspireren door één van de Maldegemse 

meesters. 

16/06/2019 30/06/2019 Raamtekenroute Cultuurdienst 

i.s.m. VHMC

Maldegem-centrum HET GAAT ALS VOLGT…

Tientallen tekenaars krijgen een raam in het centrum van Maldegem waarop ze helemaal hun ding kunnen doen. Dit 

doen ze niet zomaar: hun inspiratie halen ze bij één van de Maldegemse Meesters.

DE ROUTE

Er zal een speciaal ‘RAAMTEKENROUTE‘-plan zijn waarmee je het hele parcours kan afleggen. Doorheen het centrum 

van Maldegem zal het publiek zo prachtig werk op een speelse manier ontdekken. Plan zal worden verdeeld via 

deelnemende handelaars en @ gemeentehuis.

WEDSTRIJD

VHMC zal een wedstrijd koppelen aan de route.

Lancering op 16/06/2019 tijdens braderie, einde/ prijsuitreiking op 30/06/2019.

De deelnemers van de wandeling zullen mooiste raam kunnen verkiezen aan de hand van stemformulier bij routeplan. 

De tekenaar van het raam met de meeste stemmen krijgt een prijs van VHMC. Uit alle stemformulieren voor het 

mooiste raam wordt vervolgens ook 1 winnaar gekozen, die van VHMC mand krijgt met streekproducten.

PRAKTISCH

Elke tekenaar krijgt via de cultuurdienst een lading raamtekenstiften. Het tekenen zelf vindt in de week of het weekend 

voorafgaand aan de braderie plaats. Deelnemers zullen samen met de raameigenaar een datum kunnen prikken. Alle 

ramen bevinden zich in het centrum van Maldegem.

16/06/2019 Eindejaarstentoonstelling Kuma Kuma Kuma Binnen expo zal gedeelte gewijd zijn aan werken van leerlingen die zich voor atelierwerk door MM lieten inspireren, met 

name Marc Martens en Hilde De Bolster over Jozef Van Maldegem.

23/06/2019 Eindejaarstentoonstelling Kuma Kuma Kuma Binnen expo zal gedeelte gewijd zijn aan werken van leerlingen die zich voor atelierwerk door MM lieten inspireren, met 

name Marc Martens en Hilde De Bolster over Jozef Van Maldegem.

1/09/2019 31/12/2019 graphic Novel met Lucas Verstraete (striptekenaar) - 

collaboratie met Atheneum

Bib

Lucas Verstraete

Atheneum

Workshop voor lln. Atheneum met “De Heerlijkheid van de H. Barbara” als uitgangspunt. Dit kan dan verder worden 

gebruikt in de lessen Ned., esthetica en PO.

21/09/2019 22/09/2019 Graffitijam in teken van meesterschap Jeugddienst

Cultuurdienst

Jasper Deyne

CC Den Hoogen 

Pad

Muur langs de achterzijde van het CC - ter hogte van het skateterrein - zal worden gegraffiteerd. De graffiteurs zullen 

zich hierbij laten inspireren door het thema "Meetjeslandse Meesters". In het CC treden artiesten op, die bij voorkeur 

een link hebben met het Meetjesland.

Onder voorbehoud:

? In de voetsporen van Modest Huys De Vrienden van 't Kasteeltje t Kasteeltje Modest Huys was bevriend met Victor De Lille en verbleef enige tijd in het Crèmerietje voor 't Kasteeltje in de 

Noordstraat en had er zijn atelier. Een sessie in de tuin van 't Kasteeltje, geïnspireerd door een schilderij van Modest 

Huys met zicht op de tuin zou dan ook fantastisch zijn.

najaar 2019 Expo Jozef Van Maldegem Erfgoedcomité Maldegem

(i.s.m. Kuma, Marc Martens en Hilde De 

Bolster?)

Kuma? In 2019 is het 100 jaar geleden dat Jozef Van Maldegem werd geboren. Mooie aanleiding om zijn leven en werk nog 

eens onder de aandacht te brengen via een tentoonstelling.

2020 Expo Tinel Erfgoedcomité Maldegem Expo @ Sint-Barbarakerk waarbij werken van Pieter Frans Tinel in confrontatie worden gebracht met werken van diens 

zoon Koenraad en kleinzoon Frans + muziekuitvoeringen van Jef Tinel.


