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Van het bestuur:
De oprichting van De Kunstkring De Haan in 2013 is een feit. Wat ons betreft een droomstart
met meteen al 30 leden. Iedereen die zich opgaf of toch nog twijfelt, vast bedankt voor het
vertrouwen. Voor 2014 allereerst eenieder een gezond en creatief 2014 toegewenst door
Geert, Henk en Bruno. Wij hebben zin in een eerste jaar en we hopen u veelvuldig te treffen.
We hebben de rollen als volgt verdeelt: Geert Defurne is voorzitter, Henk Korthuys, secretaris
en Bruno Vandensteen penningmeester. Te bereiken op respectievelijk; info@cage.be ,
info@henkkorthuys.be en bruno@hetgaljoen.be
Zoals u in de kopregel heeft kunnen zien heeft het bestuur in haar wijsheid besloten voor de
naam Artslag te kiezen voor onze kunstkring. Eigenlijk de Hartslag op zijn Westvlaams
uitgesproken, Artslag. Dat staat voor de voortdurende en niet aflatende beweging in de kunst
die we voorstaan.
Dat brengt ons meteen bij het volgende punt.

Een logo voor de vzw Kunstkring Artslag.
Met inmiddels 32 leden hebben we wellicht voldoende creatieve geesten binnen de
gelederen om een duidelijk logo te ontwerpen. Met als prijs uw naamsvermelding op de
website van de kunstkring als ontwerper van het logo, en eeuwige roem natuurlijk.
Het logo moet van afstand goed herkenbaar zijn, voor wanneer het bv op een vlag of banner
wordt gebruikt. Omwille van de bruikbaarheid ervan in drukwerk in de toekomst, liefst in een
horizontale compositie.
Het zal worden gebruikt op de website, flyers en affiches maar ook briefpapier en vlaggen en
banners en wie weet ook ooit eens op de gevel van een gebouw prijken.
Het logo bepaalt voor een deel de kleur van de huisstijl en dus ook van de website van de
kunstkring.

Het logo kan aangeleverd worden op elk gewenst medium, zolang het maar twee
dimensionaal, en in te scannen is wanneer het een fysiek werk betreft.
De inzending voor het logo moet uiterlijk binnen zijn ten laatste op: 20 februari 2014 bij Henk
Korthuys, Kennedylaan 23 De Haan-Vosseslag of op info@henkkorthuys.be of via Geert of
Bruno. Op 24 februari beslissen de op de kunst-aan-huis-babbel aanwezige leden het meest
aansprekende logo.

Exposities van leden.
Mieke Recour, Dirk Gitsels, Manon Huguenin en Henk Korthuys exposeren op
MIDWINTERBEELDEN aan de Kennedylaan 23 in De Haan van 31 januari t/m 2 maart 2014,
elke vrijdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00-18.00 uur. Voor meer info kijk op
www.midwinterbeelden.be
Gunter Muller exposeert sculpturen bij B&B Yaca, Ringlaan Zuid 130 in De Haan, enkel op
telefonische afspraak op nr. 059-233060.
Tine Duinslaeger exposeert met haar schilderijen in CC Huis De Leeuw te Zulte-Machelen
acryl (mixed media), abstract en semi-figuratief, van 5 tot en met 27 juli 2014. En elke eerste
zondagnamiddag (14u-18u) van de maand open atelier met tentoonstelling. Adres: ‘t Groen
Huus, Zandvoordsestraat 176 te Oudenburg.
Expo Jules Van de Weyer. In ontmoetingscentrum “KERKLOMMER”, Kapellestraat 7, 8420 DE HAAN
(centrum), Tel; 059 / 23 79 81. van 3 t/m 27 februari. Open gedurende de werkdagen van 9 tot 12, en
van 14 tot 17 u. Ook eventueel op afspraak; 059 / 23 79 81 Kerklommer, 0472 / 79 61 52 Jules Van de
Weyer.
Opening op maandag 3 februari 2014 om 11 uur, door OCMW-voorzitster Marleen SchillewaertVercruyce. Deelname aan deze opening is gratis, wel vooraf inschrijven ….!!!! Bij Kurt Borgoo
Kerklommer 059 / 23 79 81 of bij Jules Van de Weyer 0472 / 79 61 52

Cursussen door leden.
Onderstaande leden geven de volgende cursussen:
Beeldhouwen in steen door Henk Korthuys. lessen op de woensdag en workshops rond
Hemelvaart en Pinksteren en begin van de zomervakantie. Kijk op www.sculpture-art.be voor
gedetailleerde informatie.
themadag 'tactiel-textiel-ketting' maandag 7 en dinsdag 8 april 2014, van 9.30 u tot 17.00
uur door Mieke Recour meer info op www.miekerecour.be

Dag van het Park, 18 mei 2014 in La Potinière in de Haan.
De Dag van het Park is een initiatief van de overheid, en wordt in De Haan georganiseerd
door de gemeente. Die stelt tafels en stoelen en een plek ter beschikking en deelname is
gratis. We zullen nog overleggen over de mogelijkheid van tenten zodat de kunstwerken
tijdens regen droog zullen blijven en over de reclame die voor die dag gemaakt wordt. Op
basis van eigen ervaring kunnen wij uw deelname daaraan van harte aanbevelen. Het is een
hele mooie locatie voor een kunstmarkt (dat wordt het natuurlijk alleen wanneer we daar
met zoveel mogelijk leden “acte de présence” geven), er is een aparte speelruimte voor
kinderen, een leuk terras met mooie bieren, enz. Afgelopen jaar was er de hele dag door een
geïnteresseerd publiek.
Mogen wij uw aanmelding tegemoet zien op info@henkkorthuys.be?

Nog meer kunstmarkten?
Wanneer er onder onze leden genoeg interesse is, willen we graag met de gemeente
overleggen of er in het park bijvoorbeeld op elke laatste zondag van de maand in juni, juli en
augustus eveneens een kunstmarkt georganiseerd mag worden. Hetzij door de gemeente,
hetzij door onszelf. In de zomermaanden is dat een mooie gelegenheid uw werk tentoon te
stellen en wellicht te verkopen.
Wanneer u daarvoor interesse heeft wilt u dat dan laten weten op info@henkkorthuys.be

Agenda:
20 januari 20.00 uur 1e kunst-aan-huis avond Bij de beeldhouwers Manon Huguenin en Henk
Korthuys
24 februari 20.00 uur 2e kunst-aan-huis avond bij ??????
24 maart Algemene Leden Vergadering
18 mei Dag van het Park
16 en 17 augustus Kunst- en Poëzieroute

Sponsors:
Piet Halewijck verzekeringen heeft als eerste zijn vertrouwen in onze jonge vereniging
uitgesproken en de daad bij het woord gevoegd, en zal de kunstkring structureel sponsoren.

VERZEKERINGSKANTOOR

PIET HALEWYCK
Workshoppakketten voor scholen of buitenschoolse opvang.
Vanuit de gemeente werd in ons gesprek aangegeven dat ze interesse heeft voor kunst en
creativiteit tijdens de buitenschoolse opvang en we denken dat scholen eveneens interesse
zullen hebben ter verrijking van haar lessenpakket.
Wie van de leden kan of wil workshops verzorgen op scholen of buitenschoolse opvang of
heeft al een workshopmodule klaar? Het is natuurlijk belangrijk te weten hoeveel tijd die
duurt en wat die kost. Kunt u dat aangeven op info@henkkorthuys.be
We kunnen de verzamelde gegevens voorleggen aan de betrokken diensten.

Website
Er komt op de website een ledenlijst met een foto van een werk van elke kunstenaar met
onderliggend een verwijzing naar de eigen website van de betreffende kunstenaar.
Wie niet vermeld wil worden op die lijst, laat dat weten aan Henk via info@henkkorthuys.be.
Wie wel een vermelding wil, stuurt een duidelijke bij voorkeur horizontale foto in, naar
hetzelfde mailadres. Dank u!

WZC van Orpea op de hoek van de Vosseslag en de Driftweg.
Voor wie het nog niet had gezien, op die plek wordt een groot WoonZorgCentrum gebouwd
door Orpea. En die schrijft op haar website `Elke residentie streeft er naar zich in het lokale
culturele leven te integreren en er actief deel van uit te maken´.
Wij als bestuur van Kunstkring Artslag willen Orpea graag benaderen om te onderzoeken wat
wij als kunstkring voor Orpea kunnen betekenen. En Orpea voor ons. We denken daarbij aan
het volgende:
 Wil het WZC kunst aankopen voor in haar nieuwe pand en wil ze dat dan doen bij
leden van de kunstkring?
 Wil het WZC kunst huren voor in haar nieuwe pand en wil ze dat dan doen bij de
kunstkring? Leden van de kunstkring dienen aan te geven of zij willen verkopen en/of
verhuren. De kunstkring is intermediair zodat het WZC maar één aanspreekpunt
heeft.
 Wil het WZC in openbaar toegankelijke ruimtes in haar gebouw (entree) regelmatig
exposities verzorgen van werk van leden van de Kunstkring?
We vragen de leden van de kunstkring om over volgende zaken na te denken, en ons te laten
weten of u:
– werk heeft dat gekocht zou kunnen worden door het WZC,
– werk heeft en wil verhuren aan het WCZ,
– en of u zou willen exposeren in het WZC?
Graag ook dit naar info@henkkorthuys.be . Zodra we een beeld hebben van de interesse
zullen we Orpea benaderen.

