
 

NIEUWS BRIEF 
Nr. 4. augustus 2014 

 

Nieuwe leden  

Ingrid Gortack, schilderen en keramiek, Carla Metsch, beeldhouwer. 

 

ARTexpo. 

Voor exposities in de bibliotheek zijn de eerste inschrijvingen binnen en is de eerste expositie 

gepland. In elk geval is 8 november de eerste opening. 

Wie interesse heeft om ook te exposeren in de bibliotheek in 2015 neemt contact op met 

Filip Mestdagh info@filpics.be 

 

Etalageproject 

Het idee was, en is, etalages van leegstaande winkelpanden op goede locaties te vullen met 

kunst van een of meer kunstenaars. Van de gemeente kregen we binnen hun regelgeving 

groen licht maar de pandeigenaren staan nog niet te springen. We houden oren en ogen 

open. Weet u een leegstaand pand waarvan u denkt daar zou ik de etalage wel van willen 

vullen laat het uw bestuur weten! secretaris@artslag.be  

 

ARTslag Flyer 

Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van een wervende flyer welke op evenementen kan 

worden gebruikt en kunstenaars oproept om lid te worden, potentiele sponsors vraagt te 

sponsoren en geïnteresseerden uitnodigt om de ARTslag website en/of -Facebook pagina te 



bezoeken. Wilt u graag een foto van uw werk in die flyer? Stuur die dan naar 

secreatris@artslag.be  onder vermelding van flyer. Bij onvoldoende inzendingen maakt het 

bestuur een keuze uit beschikbare foto´s. 

 

ARTeducatie 

De eerste activiteit voor scholen, OCMW’s, buurtcentra, kinderopvang of naschoolse opvang 

is van start gegaan. Een zeeheksensessie door Katia van Cauwenberghe is te boeken via het 

secretariaat of rechtstreeks bij Katia via  www.katiavancauwenberghe.be Een beschrijving is 

ook te vinden op de ARTslag-website www.artslag.be onder activiteiten. 

 

Provinciale Wedstrijd Schilderkunst Vermeylenfonds 2014 

Waarde kunstenaar, het August Vermeylenfonds schrijft deze wedstrijd wederom uit. Ze 

laten zich graag verrassen door uw deelname. Dit evenement mag u gerust verspreiden bij 

uw collega-kunstenaars. 

Voor verdere informatie stuur een mailtje naar delphine@vermeylenfonds.be 

Delphine Seghers is Educatief bediende Vermeylenfonds West-Vlaanderen 

 

Exposities van leden. 

Freddy de Moor exposeert nog tot 31 augustus in het Wielingencentrum Graaf Jansdijk 18 8420 

Wenduine, zijn eigen keramiek en poëzie. 

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 

Mie Ghesquiere exposeert in haar eigen galerie/koffiehuis/keramiekatelier. Ze zijn open op 

vrijdag- en zaterdagnamiddag en de eerste zondag van de maand. Of, maak een afspraak,  altijd 

welkom. Alle actuele info op www.tussenin.be  

 

UITNODIGING presentatie dichtbundel! 

In samenwerking met uitgeverij “Het beleefde genot”, diensten voor cultuur en toerisme, 

OCMW, Letterkundige Kring Kerklommer en Davidsfonds presenteert de Bibliotheek 

Canticleer De Haan de dichtbundel “Spiegel” van Riet Vanhaecke. 

U  wordt vriendelijk uitgenodigd voor de presentatie met receptie  op vrijdag 3 oktober 2014 

om 20 uur in de bibliotheek, Grotestraat 10, De Haan. 



Muzikale omlijsting: Tony Venneman Voordracht: Dr. Frans Debrabandere, afwisselend met 

de auteur. Gratis toegang. 

U kunt de bundel, ten voordele van het Kinderkankerfonds, ter plaatse aankopen of 

bestellen 

via telefoon: 059 44 58 51, e-mail: rietje.v@telenet.be of overschrijving van 15 euro: BE36 

9730 3765 0481 (bij verzending: 17 euro). 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 15 september in de bibliotheek, of telefonisch 

059 34 10 80. 

 

Even terugblikken: 

Dag van het Park, 18 mei 2014 in La Potinière in de Haan. 

Die was aan het begin van de zomer en acht ARTslagleden deden daaraan mee. En dat was 

een heel geanimeerde dag. Onder dak van gemeentelijke tenten of tenten van ARTslagleden. 

Zeker voor herhaling vatbaar. Een heel goede gelegenheid je als kunstenaar te presenteren 

en datzelfde gold voor ARTslag als vereniging die, op deze door de gemeente georganiseerde 

dag, weer een aantal nieuwe leden mocht bijschrijven. 

 

Place du tertre 21 juni op het Koninklijk plein in De Haan. 

Door ARTslag samen georganiseerd met de Haandelaars. Absoluut een geslaagde dag. Het 

mooie weer hielp natuurlijk goed mee. Maar dat alle twaalf ARTslag-leden graag een plaatsje 

reserveerden voor de volgende editie, zegt genoeg. 

 

Kunst- en Poëzie Route, 16 en 17 augustus 

Ook dit evenement werd georganiseerd door de cultuurdienst van de gemeente De Haan in 

nauwe samenspraak met ARTslag. Dat resulteerde in een officiële aftrap op 11 augustus met 

de Schepen van Cultuur Cattrysse en een receptie. Maar ook in persberichten en een goede 

verdeling van flyers en posters en ARTslag-vlaggen op de locaties van de deelnemende 

ARTslag-leden. 

Het resultaat mocht er zijn. De bezoekersaantallen overtroffen, ondanks het matige weer op 

zondag, de stoutste verwachtingen van de deelnemers en dichters. Maar ook het publiek 

bleek verrast en wel door de hoge kwaliteit van de getoonde werken. Dit maakt eens te meer 

duidelijk dat er bij het publiek duidelijke een behoefte is aan een dergelijk evenement. 

We komen zo spoedig mogelijk bij de deelnemers terug voor een evaluatie. 



 

Foto, Geert Defurne tijdens de officiële aftrap van de Kunst en Poëzieroute 

 

Cursussen door leden. 

Onderstaande leden geven de volgende cursussen: 

Kalligrafiecursus  

in De Haan 

De neuland is een letter waarmee je enorm veel kanten uit kan 

en die zeer toegankelijk is voor iedereen! 

Niveau: geschikt voor zowel aspirant-kalligrafen als voor gevorderden 

Opzet: We starten met de basis van het Romeins Kapitaal, met potlood. Daarna verkennen we de 

Neulandletter met diverse schrijfmaterialen . In een derde fase kies je uit één van de aangeboden 

technieken om verder mee te werken (linosnede, embossing, folie op glas, canvas, …).  

Materiaal: voor de eerste les: potlood, lat, schetsblok of A4 of A3 kopieerpapier. 

Data: dinsdagavonden 30 sept, 14 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 6 jan, 20 jan, 10 feb, 17 feb, 3 maart Van 

19.30 u tot 21.30 u. 

Prijs: 110 € voor 10 lessen 

Inschrijven: via mail op an.degeyter@stellamaris.be en na storting voor 15 sept. Op BE 13 7385 1614 

8439 van An Degeyter met vermelding naam en gsm-nr. 

Locatie: de lessen gaan door in refter van de Heideschool op Vosseslag (De Haan) 

Beeldhouwen in steen door Henk Korthuys. Lessen op de woensdag en een 

workshop begin van de zomervakantie. Kijk op www.sculpture-art.be voor gedetailleerde 

informatie. 



Op wekelijkse basis organiseert Véronique Tanghe cursussen "figuratief 

boetseren" in De Haan en de workshops juwelen ontwerp /technieken 

gaan door in haar atelier te Stalhille.  

Workshop "Verloren was techniek 2 "  - nog 5 vrije plaatsen 4 lessen 

Dinsdag namiddag 16, 30 september, 14 en 28 oktober van 14 tot 17 uur in atelier te Stalhille. 

Jaarlijks organiseert ze een vakantiecursus "figuratief boetseren" en 2-jaarlijks een 

vakantiecursus "juwelenontwerp/techniek" in Zuid-West Frankijk.  Verdere info omtrent deze 

cursussen vind je terug op haar website http://www.tkleinidee.be/   

 

Delen 

 
Beste leden, heeft u iets waarvan u denkt dat dit belangrijk is om te delen met de andere 

leden? Exposities, cursussen, symposia of wedstrijden? Stuur het naar secretaris@artslag.be 

en het komt in de eerstvolgende nieuwsbrief! U kunt het natuurlijk ook meteen delen op 

onze Facebook pagina. https://www.facebook.com/kunstkringartslag 

 

 

 

20 november Voorlichtingsavond Statuut Kunstenaarschap 

Je bent kunstenaar en je wil administratief in orde zijn zodat je nooit problemen krijgt met 

welke instantie dan ook. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Zelfstandige als 

hoofdberoep of als bijberoep? En kan dat überhaupt wanneer ik met prepensioen ben en 

dus eigenlijk het statuut van een werkloze heb? Moet ik premies afdragen of krijg ik 

vrijstelling? En zo zijn er nog honderd vragen te bedenken. 

We hebben Brecht Seys van Acerta bereid gevonden ons te vertellen wat wel en wat niet te 

doen. En wanneer zijn verhaal niet duidelijk genoeg is mogen we hem ook nog vragen 

stellen. 

Na een korte pauze zal An Brysse van het gelijknamige boekhoudkantoor uit de Haan ons nog 

iets vertellen over de fiscale aspecten.(onder voorbehoud) 

Wees dus van harte welkom op deze avond van 20 november om 20.00 uur in het 

Schelpestick aan het Kennedyplein in De Haan-Vosseslag 

 

 

 



ARTslag Vlaggen 

Beschikbaar voor ARTslagleden die een expositie of ander evenement in De Haan 

organiseren kunnen gebruik maken van ARTslag-vlaggen. 

Neem hiervoor contact op met secretaris@artslag.be 

 

Exposeren bij leden 
 

Wil je graag eens exposeren bij Dominique Vermander in galerie Arthill te Stalhille? 

Speciaal voor ARTslag leden gelden de volgende condities: 

- géén huur voor de galerie. 

- Commissie 20 % ipv 30 % 

- Periode voorjaar 2015 (maart-april) mits 5 deelnemende kunstenaars. 

- indien ik de zaterdag niet aanwezig kan zijn (wegens werk) er één van de deelnemende   

kunstenaars aanwezig kan zijn. 

- indien er een receptie gewenst is,  zijn de kosten en organisatie voor de kunstenaars. Die 

kunnen gebruik maken van frigo en keuken. 

- de affiche maakt de galerie en kan verspreid worden. 

 Elke kunstenaar kan er een foto van eigen werk op plaatsen indien gewenst. 

- de kunstenaars zorgen zelf voor de nodige PR  en publiciteit 

Voor info mail naar: creado@live.be of 0474 988 641 of www.arthill.be 

 

Agenda:  

Maandag 15 september Artbabbel bij Joseph Beckers 

Zaterdag 4 oktober Artbabbel door Ria Brebels, Vrielycnk en Jules Van de Weyer in de Kleine 

Garre in Vlissegem. 

17 t/m 19 oktober buren bij kunstenaars  

8 november opening ARTslag expo in de bibliotheek 

20 november Voorlichtingsavond Statuut Kunstenaarschap in het Schelpestick aan de 

Vosseslag 

Maandag 15 december ALV eveneens in het Schelpestick aan de Vosseslag. 

 

 

 

 

 

 



Vrijwilligers 

 
Geen vereniging draait zonder vrijwilligers. Aarzel niet om wanneer u dat gevraagd wordt uw 

steentje bij te dragen. U zal zeker waardering oogsten. 

 
Christine Claus organiseert de ARTbabbels en is gastvrouw op die avonden.  

Wilt u zelf eens een ARTbabbel houden, neemt u dan contact op met haar om een datum af 

te spreken. Heeft u zelf geen ruimte voor zoiets? ARTslag kan beschikken over de kleine Garre 

in Vlissegem of het Schelpestick aan de Vosseslag zodat ook U een avond kan verzorgen 

Christine is te bereiken op: kriclaus@hotmail.com. of via 050-789812 of 0477977853. 

 

Titus Ramaeckers houdt behalve de website ook de Facebook pagina bij. U kunt hem 

contacteren op webmaster@artslag.be voor alle informatie over de ARTslag website en/of 

Facebookpagina. 

 

Coördinator van de exposities is Filip Mesdagh. Voor alle info en aanmelden kunt u bij hem 

terecht op: info@filpics.be 

 

Staf De Wilde controleert de taalvaardigheid van uw secretaris zodat u een, tenminste op 

taalkundig gebied, een foutloze nieuwsbrief mag verwachten. 

 

Dominique Vermander zal de ARTslag evenementen fotograferen om zo een fotografisch 

verslag van ARTslag op te bouwen. 

 

 
 

Onze structurele sponsors. 

 

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

PIET HALEWYCK 
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