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Cultuurraad, bestuursvergadering, dd. 5 april 2022
en Algemene Vergadering op 19 april 2022
Aanwezig:
Karl Vandermeersch (Gezinsbond – voorzitter Cultuurraad), Luc Baeye (deskundige), Isabelle
Catteeu (Vl@S), Norbert Demonie (Jabbeekse Reuzengroep), Christian Degryse (Toneel De Drye
Sweerden), Marcel Desmedt (studiekring Van Maerlant), Norbert D’hiet (deskundige), Marc
Deschuytter, Peter Lanszweert (deskundige), Els Maekelberg (deskundige), Tine Maes (Harmonie),
Marianne Martelé (deskundige), Gudrun Roose (deskundige),
Peter Debusschere (archivaris), Sarah De Deckere (dienst communcatie)
Verontschuldigd: Riet Buysse (koor Con Amore), Roger Deschacht (deskundige), Chris Santy
(Davidsfonds),
Claudia Coudeville (Schepen Cultuur),
Afwezig: Liliane Covemaeker (Dansgroep Varya), Yvette Deschacht (NEOS),

AGENDAPUNTEN:
1) Goedkeuring vorig verslag
2) Kleur in het dorp (Stalhille)
3) Foto’s in het dorp (Snellegem)
4) Poëzie in de Tuin (Zerkegem)
5) Tentoonstelling Werner Sarlet (Varsenare)
6) Camera Obscura (Jabbeke)
7) Franchoo
8) Medaille Cultuurverdienste
9) Erfgoedcel/-raad
10)Varia
a. Cultuurfunctionaris
b. De val van het paard (Livia Canestraro)
c. Vloethemveld
d. 11-juli comité: update

CONCREET:
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1) Goedkeuring verslag cultuurraad
Het verslag van de vorige vergadering (februari) wordt goedgekeurd en publicatie website.

2) Kleur in het dorp (Stalhille)
Schilderijen / tekeningen van kinderen van de lagere school in Stalhille, die opgehangen zullen
worden in Stalhille (gedurende juli en augustus): enerzijds op de muur van de school en anderzijds
nabij de toegang tot de Schobbejak.
De school is zeer enthousiast over dit project.
De panelen zijn klaar (60 grote en 20 kleine); worden nu beschilderd. Volgende stap: behandeling
voor weersbestendigheid + ophanging eind juni.
Groot paneel in de Schobbejak is verdwenen. Wordt besproken met de Technische Dienst.
De gemeente heeft een stuk grond aangekocht in de Nachtegaelstraat, om er een speelplein van te
maken. Dit jaar worden daar geen schilderijen geplaatst omdat het speelplein nog in volle
ontwikkeling is. Naar volgend jaar toe is dit ook een geschikte plaats.

3) Foto’s in het dorp (Snellegem)
Aan de kant van het Oosthof worden 10 foto’s geplaatst, alsook 10 aan de overkant. Dit betreft
oudere foto’s, afkomstig van de Erfgoedcel. De foto’s werden geselecteerd; het project werd
goedgekeurd door de Gemeente en de Technische Dienst is op de hoogte.
Het project loopt eveneens in juli en augustus.

4) Poëzie in de Tuin (Zerkegem)
Poëzie in de Tuin wordt in 2022 Poëzie aan het Water. Het event gaat door
Programma:
•
•

•
•
•
•

24/6 start event
25/6 uitleg kunstenaars, waar zij gedichten kunnen lezen & inspiratie opdoen om aldaar
kunstwerken te realiseren (volgens eigen creativiteit en eigen inspiratie).
Vanaf 26/6 kunnen zij er elk weekend hun kunstdiscipline beoefenen.
3/7 vanaf 11u00: picknick aan de vijver
5/8 avondwandeling olv Natuurpunt (aan de vijver)
19/8 interview met Femke Vindevogel (door Jooris Van Hulle) & ism de Bib
21/8 dansvoorstelling ‘Woord in dans’ met Dansclub Varya tijdens de voordracht van
gedichten + aperitief & BBQ (mits inschrijving)

Niet elk weekend staan er tenten (3 stuks) (wel weekends 24/6, 3/7 en 21/8).
Alle tenten werden door de Schepen aangevraagd voor deze 3 weekends.
27-tal dichters die een 90-tal gedichten ingestuurd hebben, waaruit we zullen selecteren.
Eventuele aanpassingen werden gesuggereerd aan de dichters met de vraag naar hun akkoord of we
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mogen wijzigen, of als ze dat liever niet willen.
Ook gedichten van overleden dichters langs het parcours tussen het Sarkoheem en Kenny’s Paradijs.
Gedichten werden in de winter gevraagd, maar worden pas in de zomer geselecteerd. Opmerking
mbt timing (winter- vs zomerstemming).
Alles zit in de planning, voorziening borden (loopt samen met Foto’s in het Dorp), er werd heel wat
vastgelegd en bepaald de voorbije maanden.
Nog een idee rond kunst: Pjil (Huis 45) die een demo geeft mbt het schrijven van een gedicht in
braille. Voorstel zal worden doorgegeven.

5) Retrospectieve tentoonstelling Werner Sarlet (Varsenare)
Gaat door vanaf de week voor de kermis tot en met de maandag van de kermis in de kerk van
Varsenare (16-26 september 2022)
Dit project wordt nu uitgewerkt.
Werner Sarlet zal een werk schenken aan de kerk van Zerkegem, nl. het werk “Biddende Handen”
(vorig jaar tentoongesteld tijdens PidT).
Officiële overhandiging aan de kerk op 21 mei 2022. Het schilderij zal een vaste plaats in de kerk
krijgen.
Verder is Werner ook bereid om een aantal schilderijen aan de Gemeente te schenken.

6) Camera Obscura (Jabbeke)
Camera Obscura wordt ingericht nav het 70-jarig overlijden van Permeke.
De werken van Permeke zullen uitgebeeld worden in etalages en wellicht ook in podiumwagens, in
privéhuizen,… Loopt van het Permeke-rondpunt tot aan het Ijzeren Hekken.
Periode: eind oktober – november 2022.
Slechte periode voor de toneelverenigingen (die dan met diverse voorstellingen zitten).
Er wordt niet gesproken tijdens de uitbeelding van de schilderijen.
Vorige keer vond het evenement midden september plaats (in 2002).
Veel repetitie is er niet nodig; figuranten hoeven niet noodzakelijk aangesloten te zijn bij een
toneelvereniging.
Straatverlichting wordt gedoofd; uitbeelding gebeurt in het donker met verlichting van de etalages
e.d. op de achtergrond.
De vraag voor medewerking zal gevraagd worden aan de Cultuurraad, maar ook aan de mensen van
de Gemeente, aan particulieren,…
De komende weken wordt het project verder uitgewerkt. Er zal worden afgetoetst hoeveel locaties
we ter beschikking hebben, hoeveel werken we kunnen uitbeelden, een oproep richten tot
figuranten,…

7) Franchoo
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Gesprekken met de familie Franchoo rond een tentoonstelling annex lezing e.d.. De voorbereidende
stappen worden nu genomen, maar het event zal pas plaatsvinden in 2023.
Voorstel van een datum werk gevraagd; zal voorjaar 2023 worden.
Alle aspecten van de familie Franchoo zullen in de spotlights worden geplaatst (heemkunde &
glaskunst).

8) Medaille Cultuurverdienste
Oproep zal gericht worden naar de ganse Gemeente.
Critiria zullen opgesteld worden.
De uitreiking zal eind dit jaar plaatsvinden (november).

9) Erfgoedcel/-raad
Idee om een werkgroep rond erfgoed op te richten, die advies geeft bij verbouwingswerken in de
Gemeente.
Er is ondertussen een ontmoeting geweest met de Erfgoedraad van Oostkamp, om te zien hoe zij te
werk gaan.
De samenwerking tussen Raakvlak en Erfgoedraad Oostkamp verloopt als volgt:
- Erfgoedconsulent Stefan Decraemer van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Raakvlak
maakt als permanent lid deel uit van de Oostkampse erfgoedraad en van de werkgroep ‘Onroerend
Erfgoed’ binnen die raad.
- Als er advies gewenst is, verloopt dit steeds in nauwe samenwerking met de intergemeentelijke
onoerenderfgoeddienst. Bijv. het formuleren van (pre)adviezen bij vergunningsaanvragen gebeurt
samen met de werkgroep Onroerend Erfgoed. Die werkgroep bestaat overigens uit drie leden die
beroepshalve ook bezig zijn met bouwkundig erfgoed.
- De Erfgoedraad Oostkamp werd opgericht als een volwaardige adviesraad; zij staat dus los van de
andere gemeentelijke adviesraden van de gemeente Oostkamp.
De Cultuurraad Jabbeke wenst geen aparte erfgoedraad op te richten, maar mikt eerder op de
installatie van een erfgoedwerkgroep binnen de cultuurraad. De adviesverlening rond lokaal
erfgoedbeleid zal dus op die manier helemaal anders worden ingevuld dan in de gemeente Oostkamp.
Bespreking van de huidige werking, advies Raakvlak, meerdere interpretaties zijn mogelijk.
Nu moeten we eraan denken om bepaalde zaken te bewaren, die later erfgoed kunnen worden.
Erfgoeddag in Vloethemveld met de lokale erfgoedcel: bedoeling om het Vloethemveld te waarderen
als erfgoed. Een publicatie zal opgemaakt worden met wandelgidsen etc.
In een volgende vergadering zal Schepen Coudeville de nodige toelichting geven.

10)

Varia

A. Cultuurfunctionaris:
Er waren 2 kandidaten voor de functie van cultuurfunctionaris, maar meer info is nog niet
gekend.
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B. ‘De val van het paard’:
Maria van Bourgondië op haar paard – Kunstwerk van Livia Canestraro – aangekocht door
de Gemeente, om te plaatsen in de Dorpsstraat, nabij de Jabbekebeek in het dorp.
De opmerking wordt gemaakt dat het kunstwerk niet op de meest optimale locatie geplaatst
zal worden (bovendien is het een vrij imposant kunstwerk), maar de watermaatschappij wil
het niet elders aan de Jabbekebeek (electriciteitskabine zou verdwijnen).
https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf - punt 6 - met foto materiaal
Er is vraag om als CR in dergelijke projecten ook inspraak te hebben, o.a. de locatie …
C. Vloethemveld:
Nieuw wandel- en fietsknooppuntennetwerk is recentelijk geopend (over Snellegem &
Zedelgem). Bedoeling is dat het netwerk verder uitloopt naar Brugge en omstreken.
D. 11-juli comité update
Het officieel gedeelte van het 11-juli comité gaat door met een (niet-politieke) speech van
Marcel, een aperitiefconcert en een aperitief.
Vlag en banner van Vlaanderen Feest uit te hangen.
Opening festival is de zaterdag; met reenactors. De dag nadien is er een Middeleeuws
huwelijk.
Sarah neemt contact op met de Schepen rond de subsidieaanvraag en het campagnemateriaal.

Volgende vergadering:
Dinsdag 21 juni 2022, 20u (VCJ – onder voorbehoud: Cultuurzaal III)
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