
3E NIEUWSFLITS  

ARTstap 

Er zijn tot nu toe vijf aanmeldingen voor de ARTstap naar de expositie van Michel Borremans op zondag 15 

juni in Brussel. Dat zijn er niet genoeg om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief van trein en 

entree voor € 17,80.  Mocht u wel mee willen maar zich nog niet hebben ingeschreven doet u dit dan voor 15 

april aanstaande bij secretaris@artslag.be Bij onvoldoende deelnemers moeten we de trip helaas annuleren. 

 

Exposeren in Kerklommer 

In de maand november gaat Dirk Roose daar exposeren. Voor juni en september is er dus nog plaats! Niet 

alleen voor u maar ook voor ARTslag belangrijk dat er regelmatig exposities komen en dat we met ons werk 

naar buiten treden. Doet u dit voor 15 april! Dank u! secretaris@artslag.be 

 

Verslag ALV 

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van  24 maart wordt als bijlage meegestuurd met deze 

nieuwsflits 

 

Kunst- en Poëzieroute 

Het bestuur van ARTslag hoopt van harte op uw deelname. Wanneer we er gezamenlijk aan werken kunnen 

we daar een heel geslaagd evenement van maken. Goed voor u, voor de kunst en voor ARTslag!  

Het startschot werd 3 april gegeven door schepen Rudy Cattrysse. De route vindt plaats op 16 en 17 

augustus. Inschrijven kan door uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres uiterlijk 14 april te mailen 

aan cultuurdienst@dehaan.be .Vermeld hoeveel affiches, uitnodigingen/routebeschrijvingen en aanwijs 

pijlen u wenst en vergeet niet een goede foto van een te exposeren werk mee te sturen, of langs te brengen 

bij de cultuurdienst in de Annexe in De Haan. 

 

Place du tertre 

Die gaat door op 21 juni. Elf leden schreven zich in en ARTslag nodigde een extra performer uit. Het beloofd 

een hele leuke dag te worden op het Koninklijk Plein. 



 

 

 

Tentoonstelling Oostkustkunst Knokke Heist 

Wenst u deel te nemen aan deze tentoonstelling kijk dan op onderstaande website voor de voorwaarden.       

De tentoonstelling start met een grote inventarisatie van de deelnemende kunstenaars en de werken. 

Daarvan wordt een schitterende catalogus gemaakt, waar de deelnemers dan in komen. 

http://cultuur.knokke-heist.be/pagina/oostkust-kunst-2014 

 

Nieuwsbrief 

Medio mei willen we graag de derde nieuwsbrief lanceren. Wilt u zo vriendelijk zijn te laten weten of u 

exposeert en waar en wanneer dat zou zijn? Of wanneer u cursussen geeft? Dan maken we dat via de 

nieuwsbrief bekent. Mocht u ander nieuws hebben waarvan u denkt, dat zou in de nieuwsbrief passen? Stuur 

het allemaal naar secretaris@artslag.be   

 

Verslag gesprek gemeente 

Onze afspraken over marktkramen op een kunstmarkt en de uitnodigingen van de dienst toerisme hebben 

elkaar jammerlijk gekruist. We houden vol! 

 

Stand aantal leden 

De stand staat nu op vijfenveertig. De ledenlijst staat op de website (huidige leden). Mocht u  nog 

kunstenaars kennen die er nog niet op worden vermeld, vraagt u hen vooral om ook lid te worden. Het 

aanmeldingsformulier is op de website te vinden. 

 

Website en Facebook  

Titus Ramaekers houdt dit bij voor ARTslag. U kunt hem bereiken op webmaster@artslag.be  

 

 

 



ARTbabbel 

Christine Claus coördineert en is de gastvrouw op de ARTbabbels. Wilt u eens een ARTbabbel houden vanuit 

uw atelier of vanuit een andere locatie? (het nieuwe Schelpestick in de Vosseslag of de Kleine Garre in 

Vlissegem) Neemt u dan contact op  met Christine Claus kriclaus@hotmail.com of telefoon 0477 977 853 

 

Vlaggen 

Er worden een aantal Beach vlaggen besteld zodat we ARTslag in het straatbeeld  kunnen brengen tijdens de 

dag van het Park op 18 mei en de Place du tertre op 21 juni. 

 

Exposities 

Mie Ghesquiere 25-26-27 april Openingsweekend van een volgende tentoonstelling in Kunsthuis Tussenin; 

eigenWIJS; werken, textiel, sculpturen, grafiek, keramiek, juwelen. 

Mie Ghesquiere 20-21-22 juni vieren we ons 1-jarig bestaan. Opendeur – boeiende werken, tussen kunst en 

zee 2 

Iedere dinsdag en donderdag kan je komen kleien in het keramiek atelier, meer info op de site van Tussenin; 

www.tussenin.be  Edmond Laponstraat 6  8400 Oostende 

Jules Van de Weyer houtskooltekeningen in de Steense Molen, Stenedorp, Oostende. Van maandag 

5 mei tot en met donderdag 15 mei. Open alle dagen van 14.00 tot 19.00 uur. 

Jules Van de Weyer tijdens het verlengde weekend op 29, 30, 31 mei en 1 juni. Op de 

Roderickroute. Dit is een kunstroute in Oudenburg en gaat door op verschillende locaties  die 

gemakkelijk met de fiets of wagen bereikbaar zijn. De openingsuren zijn van 10.00 tot 19.00 uur. Het 

startpunt bevindt zich in “Ipso Facto”. 

Jules Van de Weyer, Manon Huguenin en Henk Korthuys ook tijdens de open kerkenroute op 31 

mei en 1 juni in de Kerk van Wenduine op de kruising Hoestraat, Kerkstraat. 

Günter Müller exposeert sculpturen bij B&B Yaca, Ringlaan Zuid 130 in De Haan, enkel op 

telefonische afspraak op nr. 059-233060. 

Manon Huguenin, Henk Korthuys, Geert Defurne en Mieke Recour exposeren op de Kunstroute van 

Kortemark. De Kunstroute is open voor het publiek op 29 mei, 31 mei en 1 juni en van 7 tem 9 juni.  

Tine Duinslaeger exposeert 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. 

Mieke Fannes exposeert haar eigen werk van 25 oktober tot 2 november 2014 in d'Annexe in De 

Haan. Vernissage zaterdag 25 oktober rond 15 uur 

 



Agenda:  

25 april 3e Artbabbel bij Chikabee Art gallery 

18 mei dag van het park 

25 mei 4e Artbabbel bij Günter en Gabrielle 

31 mei en 1 juni Open kerken  route 

16 juni 5e ARTbabbel bij Veronique Tanghe 

21 juni Place du Tertre i.s.m. De Haandelaars 

16 en 17 augustus kunst- en poëzieroute 

17 t/m 19 oktober buren bij kunstenaars  

Noteert u voor zover gewenst de data in uw agenda! 

 

 


