
 

NIEUWS FLITS 
Nr. 31, december 2017 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit; Martine Decaesstecker, An Degeyter, Manon Huguenin, Philippe Sys 

en Henk Korthuys.  

 

Nieuwe leden 

Rudy Dewaele, Rita Kyndt, Maarten Wydhooghe, Barry Racon, Roel Ghysel, Yves de Grieck en 

Miriam Stofferis. 

 

Welkom alle zeven, en we hopen jullie vaak te mogen ontmoeten! 

 

Huisvesting ARTslag 

Intussen wordt er in de Persepit gewerkt. De gemeente heeft de goten hersteld, gaat de 

verlichting aanpassen en er worden spots opgehangen om werk te kunnen exposeren. De 

achterwand wordt geheel vlak afgewerkt en is geïsoleerd. Binnenkort zal ook een 

palletkachel worden geplaatst zodat we de ruimte ook tijdens koudere dagen kunnen 

gebruiken. 

 

ARTslag Groep FB-pagina 

Hier kan u zelf al uw exposities uploaden of andere opmerkingen over kunst plaatsen. Of 

gewoon zien en lezen wat anderen plaatsen. U kunt hier ook uw FB-relaties uitnodigen lid te 

worden van de groep zodat meer mensen worden geïnformeerd. 

https://www.facebook.com/groups/artslag/ 



 

Website ARTslag.be 

Aan de website wordt constant gewerkt. Maar daar is ook uw input voor nodig! Wanneer u 

ergens exposeert, laat dat direct weten aan onze webmaster mark.stubbe@hotmail.com Hij 

plaatst uw expositie op de ARTslag website waardoor die actueel is en blijft. Controleert u 

ook nog eens op www.artslag.be of al uw gegevens nog kloppen. Staat er geen of een oude 

foto van u of uw werk op de site stuur dan een goede foto naar Mark!   

 

ARTbabbels 

Wie wil er binnenkort een ARTbabbel houden? Een mooie gelegenheid om je medekunstenaars te 

vertellen wat voor soort werk je maakt, wat je drijft en hoe je dat doet. Dat kan bij jou in je atelier of 

anders in onze eigen huisvesting in de Persepit. Heb je vragen? Stel ze bij secretaris@artslag.be  

 

ARTstap 

Een verslag van de ARTstap naar Hingene, verrassende evocaties, associaties en confrontaties… 

Waar ? Naar Hingene nog wel ? En toch gevonden op die mooie zaterdag in oktober; alvast de 16 

ARTstappers die het niet gemist hebben ! 

Verscholen achter de Scheldedijken, ontplooit zich het majestatisch beeld van het Kasteel d’Ursel, het 

elegante hertogelijk paleis van ooit. Een kleine verbouwing van het “maison de plaisance” tot een 

aardig zomerverblijf, een “lieu de memoire”, de adel waardig. We zijn er zeker van dat de memoire 

ook over de plaisance ging… 

Onze gids heeft gevoel voor historie en ironie. Hij schetst de context waarin we de confrontatie 

(vandaag moet dat “dialoog” heten) zullen ervaren tussen oude beeltenissen en actuele kunst. “The 

Beauty of the Beast” lijkt een eeuwig thema waar we nooit van weg geraken; van de beesten weten 

we immers zeker dat ze ons graag zien; wij ook, voordat we ze opeten... De scope van de 

tentoonstelling is gezet. 

Met onze flashy witte zolen kraken we over het 19e -eeuws parket en tussen de Chinese tapisserie; 

van associatie en confrontatie gesproken ! 

Dankzij de renovatie van het KMSKA nemen we hier de unieke kans om selecties van daar 

gecombineerd te zien met hedendaags werk, zowel van schilders, beeldhouwers, taxidermisten , als 

van fotografen en conceptuele kunstenaars. Bij de hedendaagse:  Wim Delvoye, Jan Fabre, Koen 

Vanmechelen, William Sweetlove, Stefan Vanfleteren, Gideon Kiefer...  

Heel dikwijls een bevreemdend resultaat met die taxidermie ertussen. 

Na een ferme lunch met lokale bieren in Puurs, rijden we in één tijd terug naar de edele kant van de 

historie. Aan het einde van eindeloze bolle kasseien vinden we “De Notelaar”, het buitenhuis van het 

zomerkasteel van de hertog… Wisten de heren toch hun plekje te kiezen !  



We kunnen er de tentoonstelling  “De Jaarringen” bekijken, met werk van Frans Leon Van Praet, die 

er zijn 80 jaarringen vierde,  en ook de Italiaans-Belgische kunstenares Donatella Bianchi.  Dan 

schuiven we voorzichtig over het warme houten mozaïek vooraleer we tot in de koepel klimmen en 

erbuiten. Wauw, wat een uitzicht over de Scheldebochten ! 

De details niet te vergeten: de bubbels die klaar stonden na onze rondgang, het lekkere gebak op het 

terras, en een timing die perfect klopt ! Complete vreugde voor geen prijs !  

 

 

Carlos Vanrobeys 

Volgende ARTstap zondag 28 januari 2018 naar het SMAK in Gent. Meer info volgt  

spoedig! 

 

Spioenkopjes 

In de Persepit staan een twaalftal Spioenkopjes van ca 100 x 100 cm die de markt en de 

Kerkstraat in Wenduine afgelopen zomer sierden. Wil je daar iets mee doen of wil je ze eerst 

zien? Laat het weten op secretaris@artslag.be 

 

EXPoZEE 2018 

Het bestuur diende een moeilijk besluit te nemen. De verbouwing van het gemeentehuis 

heeft flinke vertraging opgelopen. Aanvankelijk zouden die werkzaamheden 30 maart klaar 

zijn maar dat gaat nu al juni worden. De entree van de Annexe gaat schuil achter bouwketen, 

containers, opgeslagen materialen en hekken en is daarmee vrijwel onvindbaar. Als bestuur 

hebben we daarom moeten besluiten de EXPoZEE 3 expositie in de Annexe te annuleren. 

Leden die inschreven hebben hun inschrijfgeld reeds terug ontvangen. 

Het windzakken- en vlaggenproject en de realisatie van monumentale werken in de Persepit 

gaan gelukkig gewoon door zoals gepland zodat we ons als ARTslag gedurende de Beaufort 

toch kunnen manifesteren. 



Binnenkort worden de ingediende voorstellen met de gemeente besproken en een aanvraag 

ingediend bij de eigenaar van de grond. Wordt vervolgd. 

 

Exposities van leden. 

Zaterdag en Zondag 9 en 10 december 

See@Sea kunstevenement. Een galerie route in Oostende  

In Tussenin :  

Carla Metsch  http://carlametsch.be, sculpturen -  

Mie Ghesquiere www.mieghesquiere.com Keramiek 

En andere kunstenaars. 

 Deadline voor het opgeven van uw expositie, om in de volgende nieuwsflits te staan: 30  

december 2017 

 

 

Expositiemogelijkheden 
 

Beste  kunstenaars ( alle disciplines ) 

Vanaf volgend jaar 2018 kan iedereen de villa LUCULLUS  huren !! ( Driftweg  191  Bredene) 

De perioden zijn juni – juli- augustus  2018. ( wees er vlug bij want het gaat snel) 

Een week huren betekent altijd (  2 weekends )  van vrijdag tot en met de volgende maandag. 

Aan zeer democratische prijzen ,  en u bepaalt zelf de openingsuren. 

Het pand is gelegen op een top locatie met ruimten voor 7 kunstenaars + twee aangename 

ruime terrassen, en een  

aangename tuin geschikt voor 5 a 6 grote beelden. 

In de voortuin is er een mogelijkheid om 2 grote beelden te plaatsen .( zelfs het hele jaar 

door) 

groetjes Willy  Eduard. 

ALLE  INFO  = 059/ 333552  of mailen  w.eduard@skynet.be 

In de Persepit, onze eigen stek. Kom kijken, bespreek de mogelijkheden en de tijdstippen via 

secretaris@artslag.be  

 

 



Cursussen door leden. 

Onderstaande leden geven cursussen: 

Creatieve textieltechnieken en sieraden door Mieke Recour. www.miekerecour.be 

Botanisch tekenen door Hilde Orye www.hildeorye.be 

Véronique Tanghe  ‘Juwelen workshop’ of ‘figuratief boetseren’  http://www.tkleinidee.be 

Mie Ghesquiere. keramiekatelier www.mieghesquiere.com  

 

 

Agenda:  
 

januari 2018 nieuwjaarsborrel.  Tijd en plaats volgt z.s.m. 

28 januari 2018 ARTstap naar Gent 

15 maart 2018 Lezing door kunstenaar Linda Molleman 

April t/m september 2018 Monumentale kunstwerken bij de Persepit 

April t/m september 2018 EXPoZEE 3 Vlaggen en windzakken bij de Persepit. 

Juli 2018 Camera obscura door Dirk Wullus in de Persepit. Tijd en plaats volgt z.s.m. 

Augustus 2018  ‘Opdendool’ Interactieve projectie door Dirk Gitsels in de Persepit 

14 juni 2018 19.00 uur Boekpresentatie Staf de Wilde’s ‘Vijfde boek over Hamme’ in de bibliotheek 

Juni 2018 Place du tertre in De Haan 

11 en 12 augustus 2018 Kunst- en poëzie route  

Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze structurele sponsors, nu met de nieuwe huisvesting ook in 

2018 weer keihard nodig. Intussen bedankt! 

 

V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R
 

PIET HALEWYCK 

 

                                                                              
Bank de Haan   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 



                

                        
 
 


