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20220906_ 
Cultuurraad, bestuursvergadering, dd. 29 augustus 2022  
en Algemene Vergadering op 6 september 2022 

Aanwezig: 

Karl Vandermeersch (Gezinsbond – voorzitter Cultuurraad), Luc Baeye (deskundige), Isabelle 
Catteeu (Vl@S), Liliane Covemaeker (Dansgroep Varya), Norbert Demonie (Jabbeekse 
Reuzengroep), Roger Deschacht (deskundige), Norbert D’hiet (deskundige), Peter Lanszweert 
(deskundige), Marianne Martelé (deskundige), Gudrun Roose (deskundige), Riet Buysse (koor Con 
Amore), Marc Deschuytter, Els Maekelberg (deskundige), 

Claudia Coudeville (Schepen Cultuur), Peter Debusschere (archivaris), Milan De Coninck 
(cultuurfunctionaris) 

Verontschuldigd: Yvette Deschacht (NEOS), Marcel Desmedt (studiekring Van Maerlant), Tine 
Maes (Harmonie), Chris Santy (Davidsfonds), 

Afwezig: Christian Degryse (Toneel De Drye Sweerden)

AGENDAPUNTEN: 

1) Poëzie in de Tuin (Zerkegem) 
2) Kleur in het dorp 
3) Foto’s in het dorp 
4) Tentoonstelling Werner Sarlet (Varsenare) 
5) Camera Obscura 
6) Prijs voor Cultuurverdienste 
7) Subsidieaanvraagformulieren 
8) Open Monumentendag 

Varia:  
A. 11-juli comité 
B. Reuzenstoet 
C. Jabart 

CONCREET: 
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1) Poëzie in de Tuin / aan het Water (Zerkegem) 

Mooie editie met tal van geslaagde evenementen: de Midzomernacht, de picknick, de 
natuurwandeling, de literaire avond en de Dans-in-Woord voorstelling met BBQ. 

Naar een volgende editie toe kijken we naar een mogelijke samensmelting Poëzie in de Tuin en 
Poëzie aan het Water. 
Eerst volgt er een evaluatie van de voorbije editie. 

Feedback uit de AV, die zal meegenomen worden tijdens de evaluatiemeeting: 
- organisatie vs de commerciële locatie  win-win situatie voor ons en voor de uitbaters; de 
gedichten konden elke dag gelezen worden (poort was geopend); men was niet verplicht om iets te 
drinken 
- gedichten te dicht bijeen / opstelling niet goed  dit lag aan de te harde ondergrond 
- plaatsing gedichten in de Paradijsweg was zeer goed 
- goede samenwerking met de culturele verenigingen 
- vraag of het opportuun is om de locatie van de evenementen af te wisselen (PidT, Kleur in het 
dorp, Foto’s in het dorp,…) 
- input, ideeën en feedback zijn welkom 
- ook jonge dichtertjes die dit jaar ingetekend hadden 

2) Kleur in het dorp 

De kinderen mochten schilderijtjes maken; sommigen ook geïnspireerd op werken van grote 
kunstenaars. Spijtig dat de kunstwerkjes enkel aan schoolmuur tentoongesteld werden. Een privé-
muur kon niet meer gebruikt worden en ook in natuurdomein De Schobbejak konden er geen 
werkjes geplaatst worden. 
Drie jaar terug was er een project waarbij alle scholen werden aangeschreven. 
Ook voor het project ‘Kleur in het dorp’ kan er gekeken worden om dit uit te breiden naar andere 
deelgemeenten. 

3) Foto’s in het dorp 

Klein projectje met tal van historische foto’s in het dorp van Snellegem. De foto’s werden gesmaakt 
door voorbijwandelend volk. 

4) Tentoonstelling Werner Sarlet (Varsenare) 

Deze retrospectieve gaat door in de Sint-Mauritiuskerk van 16 tot 26 september (dagelijks van 10u 
tot 17u). Het openingsevent gaat door op vrijdag 16 september; de leden van de CR zijn uitgenodigd 
(uitnodigingen werden reeds verstuurd). 
Werner zal proberen dagelijks aanwezig te zijn. 
Oproep aan alle leden van de CR om de doodle in te vullen zodat permanentie verzekerd is. 
De kerk is beveiligd; de kunstwerken zijn verzekerd. 
Twee zijbeuken worden volledig gebruikt voor de tentoonstelling; verder zijn er nog voldoende 
plaatsen beschikbaar voor de kerkdiensten. 
De gemeente beschikt ook over vitrinekasten om bv juwelen veilig te etaleren. 

5) Camera Obscura 
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Na bespreking en evaluatie werd besloten om Camera Obscura uit te stellen, bv naar het jaar van de 
heropening van het museum. 
MuZee kijkt nu naar heropening van het museum in het voorjaar, meer bepaald in april 2023 (onder 
voorbehoud). Momenteel wordt nog gewerkt aan de renovatie van het museum. 

Het scenario van Camera Obscura is klaar, maar momenteel is er te weinig tijd om alles klaar te 
stomen voor komend najaar (2022). 

6) Prijs voor de Cultuurverdienste 

Oproep is verschenen naar de inwoners van de gemeente. 
Men kan iemand aanbevelen om in aanmerking te komen. 
Ondertussen zijn er al een aantal voorstellen binnengekomen; wordt vervolgd. 

In het verleden hebben verschillende verenigingen en kunstenaars de Medaille in ontvangst mogen 
nemen. 

7) Subsidieaanvraagformulieren 

Subsidieaanvraagformulieren moeten op 7 september binnen zijn. 

8) Open Monumentendag 11 september 

Het Schaekhof – rondleiding door de studiekring Van Maerlant (Marcel Desmedt, Ann Desmedt en 
Erwin Mahieu).  
Gegidste wandelingen in de voormiddag zijn volzet; de namiddagen zijn nog vrij. 
Verder is er een fietstocht o.l.v. Natuurpunt rond merkwaardige bomen in Jabbeke. 
Voor beide evenementen is inschrijving vooraf vereist.

Varia 

A. 11-juli comité was een succes: een 145-tal mensen zijn naar het aperitiefconcert gekomen. 
De subsidie voor de 11-juli viering moet tegen 11 september aangevraagd zijn. Tine heeft 
alles doorgestuurd. 
Middelleeuws Festival: muziek van het 11-juli comité was vrij aanwezig op het Middeleeuws 
Festival. 
Samenloop diverse omstandigheden; datum en locatie 11-juli comité lagen op voorhand vast. 

B. Geslaagde reuzenstoet in Brugge: optocht nav de doop van een nieuwe reus (uit de Brugse 
deelgemeente Koolkerke), waaraan 9 Jabbeekse reuzen deelnamen. Filmmateriaal wordt 
getoond tijdens de Algemene Vergadering. 
De huisvesting van de reuzen is niet langer het containerpark. Een van de reuzen werd ook 
beschadigd. Momenteel staan ze in het buitenland gestockeerd. 

C. Jabart: er is weinig publiciteit geweest dit jaar en er waren ook minder plaatsen. Jabart is een 
gemeentelijk initiatief; er wordt gewerkt met een lijst die oorspronkelijk gebruikt werd van 
Buren bij Kunstenaars. Info mbt kunstenaars mogen aan Milan bezorgd worden. Er kan evt 
ook een oproep gedaan worden (ten einde nieuwe kunstenaars te bereiken). Omdat niet alle 
Jabbeekse kunstenaars een eigen atelier hebben/hadden, was er vraag naar een gezamenlijk 
event, Jabart. De organisatie wordt gegarandeerd door Dries Masschaele en de 
cultuurfunctionaris. Er wordt voorgesteld om te overwegen om dergelijke evenementen in 
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de toekomst i.s.m. de Cultuurraad te organiseren. De opmerkingen en bevindingen zullen 
worden meegenomen naar de evaluatievergadering. 

Volgende Algemene Vergadering:  

Woensdag 23 november 2022, 20u (VTC – Cultuurzaal I+II) 


