
 

NIEUWS BRIEF 
Nr. 5. november 2014 

 

Nieuwe leden  

Willy Eduard Pannecoucke, schilder 

 

Nuttige sites 

www.VlaamsCultuurnet.be 

www.kunstwerkt.be 

www.artslag.be 

 

ARTexpo. 

Op 8 november vond de eerste opening om 11.11 uur plaats in de bibliotheek van De Haan, 

door Schepen van cultuur, Rudy Cattrysse in aanwezigheid van onze Burgemeester Peter 

Breemersch.  

Werk van Jules van de Weyer en Dirk Gistels wordt getoond, gedurende de openingsuren van 

de bibliotheek Canticleer aan de Grotestraat 10 in de Haan. 

Wie interesse heeft om ook te exposeren in de bibliotheek in 2016 neemt contact op met 

Filip Mestdagh info@filpics.be   (sorry 2015 is al volgeboekt) 

 

 

 



Exposities van leden. 

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 Ook neemt ze deel aan het initiatief see@sea. Kijk 

voor info op www.galerieoostende.be  

En elke eerste zondagnamiddag (14u-18u) van de maand open ateliers met 

tentoonstellingen. Bij ´T Groen Huus van Tine Duinslaeger, Zandvoordsestraat 176 en ´T 

Fruythofke van Ermani, Goedeboterstraat 82 en bij Carla Metsch Redinnestraat 10, alle te 

Oudenburg.  

Veronique Tanghe Op zaterdag 29 november in de namiddag en zondag 30 november vanaf 10 uur 

kan u ons een bezoekje brengen tijdens de opendeurdagen bij atelier Elledee te St. Andries Brugge. 

Jurgen Herman (Ermani) geeft een overzicht van zijn exposities: 

VALK ART FAIR - STEIN-URMOND (NL)  22 en 23 november www.hotelstein.nl                                       

ART FAIR ANTWERPEN 5-12 december www.artantwerp.com                                                                                                          

Groepsexpo in cc De Benne te Blankenberge van vrijdag 28 november tot woensdag 31 

december. Open tijdens weekdagen van 10-12u, woe ook 14 tot 17u, do van 16 tot 19u30 en 

de weekends van 14 tot 17u. Gratis entree. 

 

Cursussen door leden. 

Onderstaande leden geven de volgende cursussen: 

Beeldhouwen in steen door Henk Korthuys. Lessen op de woensdag namiddag. Kijk op 

www.sculpture-art.be voor gedetailleerde informatie. Instappen altijd mogelijk. 

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. 

Verdere info omtrent deze cursussen vind je terug op haar 

website http://www.tkleinidee.be/   

Mieke Recour. Ik ben blij met de samenwerking met Inge en Bert van hotel Recour. Samen 

kunnen we een dagje pure verwennerij op culinair en creatief vlak aanbieden. Deze 

workshop met gastronomisch diner vindt plaats op 13 december 2014 in hotel 

Recour in Poperinge.  

Om de donkere dagen tussen kerst en nieuwjaar te verlichten kan je je nog inschrijven voor 

de tweedaagse workshop van 29 en 30 december 2014. De nadruk ligt zoals altijd op 

textielsieraden. Méér info vind je op www.miekerecour.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 (hobby)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 nieuwe 

Schelpestick aan het Kennedyplein in De Haan-Vosseslag 

 

15 december, Algemene ledenvergadering 

De agenda wordt u binnenkort per mail toegestuurd. Maar houdt deze avond zeker vrij! 

 

ARTslag Vlaggen 

Beschikbaar voor ARTslag-leden 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 andere leden 

 
In het voorjaar 2015 organiseert Titus Ramaekers ( pseudoniem: Marco Titucci ) een unieke 

tentoonstelling in zijn nieuwe Marco Titucci Fine-Art-Galleries op de Zeedijk 5 in De Haan. 

Allemaal verschillende kunstenaars met ieder één werk en maar één thema "DE ZEE"( in het 



ruime begrip van het woord). De inschrijvingen en info op titus.ramaekers@telenet.be 

 

Van 2 maart tot 2 april organiseert "Marco Titucci Fine-Art-Galleries" ook een foto- 

tentoonstelling met als thema en titel : SUDDEN MEETINGS.Ook hier, verschillende 

fotografen die één foto zullen aanleveren en die gedurende die maand geëxposeerd wordt. 

Voor meer vragen kunt u Titus contacteren op titus.ramaekers@telenet.be. De selectie 

gebeurt door een professionele kunst-vakjury 

 

Tentoonstellen in Tussenin in Oostende in de zomer van 2015? 

Volgende zomer juli - augustus verhuren we de tentoonstellingsruimtes per week hier in 

Tussenin. Interesse ? Stuur me een mail en ik stuur u de info. mie.ghesquiere@gmail.com 

 

 

Zoekertjes: 

 
Gezocht: mensen die een foto van hun rug willen ter beschikking stellen voor het nieuwe 

Ermani project. De foto's worden bewerkt tot een nieuw geheel in combinatie met tekst. De 

foto mag via mail bezorgd worden aan Ermani, en via deze weg kan je ook extra info 

verkrijgen! Misschien zijn er creatievelingen binnen ARTslag die hieraan willen meewerken? 

Meer info via ermani.jh @gmail.com 

 

Agenda:  

Vanaf 8 november ARTslag-expo in de bibliotheek met werk van Dirk Gitsels en Jules Van De 

Weyer 

20 november Voorlichtingsavond Statuut Kunstenaarschap in het Schelpestick aan de 

Vosseslag 

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

Met ingang van januari zijn ook de ARTbabbels weer terug. 

 

 

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, foutloze nieuwsbrief mag verwachten. 

 

Carla Knockaert zal de ARTslag-evenementen fotograferen om zo een fotografisch verslag 

van ARTslag op te bouwen. 

 

Chris Huybrechts: Grafische adviezen. 

 

Vacatures:  

1. Een bedenker en organisator van één ARTstap per jaar. 

2. Een ledenwerver onder de kunstenaars die ARTslag nog niet kennen. 

3. Een sponsorcoördinator. Zowel structurele sponsors voor de algemene                                                

werking van de Kunstkring als projectsponsors voor projecten zoals een 

collagewedstrijd, boxenproject, Kunst en Poëzieroute, enz. 

4. Een coördinator schoolprojecten 

 

Lijkt u dat leuk om op deze manier iets voor kunst en de mede ARTslagleden te kunnen doen, 

meld u dan aan bij secretaris@artslag.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze structurele sponsors. 

 

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

PIET HALEWYCK 

        
 

 

                                                                                                     

             Bank De Haan 

 

 
 

               En wie komt er hier           ? 

                        
 
 


