Videovergadering EUROCOMITÉ  – 22 04 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Beernaert Filip(klank,geen beeld), Voorzitter De Zutter Dirk, Dedeyne Wim, Derycke Paul, Houtteman Hugo, Ladouceur Anke, Teerlinck
Tom, Van Hulle Jaak(beeld,geen klank), schepen Van de Caveye Sam, Vanparys Luc, Verplaetsen Jo, Piceu Rosa,(af en toe klank, geen
beeld),De Baecke Thérèse, Hallaert Romain
Burgemeester Jan de Keyser, Bellaert Robert,(geen computer) Lecomte Nicole,, ,Grijp Björd, Delputte Thomas, Gheysen Bram, Rooms
Lieve(ziek),De Jonghe Franky

Secretaris: Paul Derycke 050 278885 0496 133495
Video conferentie via: https://meet.jit.si/eurocomite

Beeld van vergadering: https://photos.app.goo.gl/gbbfev2TGQf7P4fR8
Beslissingen staan vermeld in het BLAUW VV 22/04/2020
Agendapunt
1. voetbaltornooi Chaumont

Toelichting - Bespreking
Toelichting

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

2. Multitwining 2020

Toelichting
We willen dit overleg tussen de partnersteden laten
doorgaan tijdens het voetbaltornooi in CH van 21/5 tot
24/5/2020

3.Steinfurther Rosenfest !BN)

Toelichting
Dit Rosenfest gaat om de twee jaar door.
2020: vr.10. tot ma. 13. Juli 2020
info:
https://www.bad-nauheim.de/de/erlebnisreich/festivals-kult
urelles/rosenfest-steinfurth

4.Les Automnales de
Chaumont

Les Automnales : foire urbaine
12 - 13 okt. 2020

VV 22/04/2020: AFGELAST
VV 22/04/2020 : NAAR ??? mogelijks video
DDZ heeft reeds met Peter Thyssen gevideochat via WhatsApp,
ook al met Volker Pöhler…
Met Paul Fournié nog niet.
Probleem is ook: Paul spreekt geen Duits, enkel Frans en
Engels, Volker enkel Duits...moeilijk om een groepschat te
houden...
VV 22/04/2020: Rosenfest AFGELAST

BVV 22/04/2020: Geen verdere info uit Chaumont

1

Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing
één ronde is doorgegaan… de huidige meerderdheid blijft en
Paul Fournié blijft schepen

in Chaumont zijn er in 2020 verkiezingen
●
Stad einde maart
● voor de agglomération in april
Wim Dedeyne vraagt eens na bij Thierry Vanpaemel
(helleborus en Wilgenbroek) of er interesse bestaat om eens
mee te doen…?

Geen info te vinden op hun site ivm automnales (190520)

Datum: 25 sept.- begin okt….

.VV 22/04/2020:
Tentoonstelling VERSCHOVEN naar 14 mei -27 juni 2021
Jef Snauwaert is geïnformeerd.

●
5 tot 14 juni 2020
https://www.badlangensalza.de/erleben/veranstaltungshigh
lights/brunnenfest/

●
VV 22/04/2020:
AFGELAST incl Tentoonstelling.
Dirk contacteert Pöhler voor 2021gedurende Brunnenfest

6. Godelieve koor verbroedert
met koor Rötgen

20 tot 23 aug 2020

Koor vraagt naar laatste stand subsidieregeling
VV 22/04/2020:
AFGELAST

7. KSA Oostkamp op kamp
naar Chaumont

Dirk stuurde mail naar Paul Fournié 13/12/19

Tom zal de meisjes verwittigen dat er nog geen antwoord is.

Het zijn 15 meisjes van 15-16 jaar en drie verantwoordelijken
van 18 jaar….periode juli aug 20

DDZ zal ook op website van Chaumont dergelijke
jeugdorganisaties opzoeken.
resultaat: Maison des jeunes et la culture MJC
Coordonées et contact
7, rue Damrémont 52000 Chaumont
tél: 0033 0325303990
mjc52dir@orange-business.frwww.mjc-chaumont52.jimdofree.
com

4. Internationale
Kunsttentoonstelling BN
VERSCHOVEN
14 mei -27 juni 2021
5. Brunnenfest BLZ

VV 22/04/2020:.
er waren contacten met organisatie in Ch.
Tom belt KSA

Verslag Eurocomité Oostkamp
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Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

X.KUNSTWEDSTRIJD EC

Een eerste vergadering 21/10/19 met Paul Gervoyse, met
verslag…
bespreking in eurocomité 12/12/19
bespreking in DB 31/1/20
WEDSTRIJD EC

VV 22/04/2020:
● Besluit reglement aanpassen

● Idee verder uitwerken en datum voor Oos voorstellen
● Artiesten zijn niet aangeschreven op wens van Paul.
9. Internationale
Kunsttentoonstelling in
Oostkamp (Vervolg punt 4)

●
●
●
●
●
●

De kunsttentoonstelling uit BN zou kunnen
rondreizen, dwz dat de andere steden BL, OO, CH
en BL die tentoonstelling willen ontvangen.
Dit idee kwam op de kleine werkvergadering in het
stadhuis van CH tijdens de automnales 2019.
idee 1: in 2020 start eind september in BN, daarna in
okt-nov 2020 in CH,
dan in 2021 in BL voorjaar en in het najaar in OOS
idee 2: okt 20 in BN, daarna nov in CH en voorjaar
2021 in OO en tijdens de herfst in BL
locaties in OO ? Wieke, gemeentehuis, kerk,
dienstencentrum De Stip, in winkels ?

● oproep in Merel 1 juni
● Artiesten worden ook verwittigd per Mail
● nieuwsbrief gemeente 150520
tentoonstelling 25 jaar Oostkamp-Bad Nauheim (van destijds)
opstellen, of toch enkele pancartes ervan
Deze rondreizende tentoonstelling zou kunnen voorzien
worden begin oktober 2021 in Oostkamp...koppelen met een
multitwining bij ons ? Ook oktober 2022 is een mogelijkheid.

10.Afscheid Wolfgang Mahr

Wolfgang Mahr, voorzitter werkgroep BN, is afgetreden eind
2020, en wij zochten een ‘afscheidsaandenken’geschenk.
VV 22/04/2020
BN VERSCHOVEN?
Toch rekening houden met gezondheid om het vroeger te
doen
Volgens de laatste berichten (mei20) gaat het beter met
Wolfgang...is veel afgevallen !

Na lang beraad denken we een kunstwerkje te laten maken
voor Wolfgang, via een wedstrijd onder Oostkampse
kunstenaars.(zie punt 4)

11. Publications /
Naambekendheid

Wat weet de bevolking van ons ? Hoe komen we naar
buiten ? Hoe maken we ons bekend ?
Hoe weet de bevolking dat Oostkamp verbroederd is ?
Is een jumelage nog van onze tijd ?
Waarom een jumelage ?
Wat verwijst er in Oostcampus, gemeentehuis, bib….naar de
jumelages ?

Data verbroederingen
●
●
●

Oostkamp-Bad Nauheim 1985
Oostkamp-Bad Langensalza-Chaumont 2004
Chaumont-Oostkamp 14 mei 2005
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Toelichting - Bespreking

11.1 Logo
OK

VV 22/04/2020:
oproep Dirk om verder hierover na te denken en nieuwe
punten te melden
Er werden al twee mails verstuurd aan de leden EC met
vraag om suggesties te doen…
Op 20/5 al twee reacties met ideeën en voorstellen...
● Logo - Banner – Naambadges
VV 22/04/2020. OK

11.2 Internationale
Tentoonstelling

●

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

jaarlijkse internationale tentoonstelling begin
oktober in gemeentehuis….persaandacht…website
gemeente nog beter verzorgen… Hoe kunnen we
dat? Vernieuwen, actualiseren van deze
tentoonstelling ?

11.3 Jumelageborden

●

Jumelageborden op invalswegen van Oostkamp

11.4 Infobrochures

●

jstand met infobrochures in Oostcampus

●
●
●

de opmaak logo (cfr logo BN)… 188€
rollerbanners 200x100 deluxe 105€ OK
naambadges 25 stuks 8€/stuk voor leden EC
Wordt voorgesteld op feest eurocomité 21/2/20

●

Wie volgt dat op ? DDZ vraagt na in dienst
communicatie

DDZ gaat navragen hoe er betere info op de gemeentelijke
site kan...aanpassen, updaten, bijhouden…
Door corona geen contact geweest tot op heden (20/5/20)
Voorstel: Gevraagd: palen met wegwijzers naar de
partnersteden op gemeentepleinen…
Model uitwerken… maquette
Sam ging dit eens napolsen op CBS...
●

infobrochures partnersteden opvragen en
meebrengen bij een volgend contact

●

flyers van feestelijkheden doorsturen (vb
Mittelalterstadtfest in BL, festival des Affiches
Chaumont, Grand Pardon, Rosenfest Bad Nauheim,
Parkpop Oostkamp, festiviteiten…

●

ook opbouw van een stand uitwerken...infostand in
Oostcampus,... andere plaatsen ?

●

rolbanner plaatsen
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Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

11.5 In jaarlijkse
kunsttentoonstelling

●

onze tentoonstelling die gemaakt werd nav 25 jaar
verbroedering OO-BN meer naar buiten
brengen...vb.opstellen in Oostcampus, bib

11.6 Digitaal

●

,linken digitaal met partnersteden op laatste verslag
EC

●

hier invullen Tom….

●

digitale linken partnersteden...klikken en onmiddellijk
op gemeentelijke sites

zitbanken op gemeenteplein Oostkamp en
Ruddervoorde, geschenk van Bad Langensalza tgv
jumelage,

●

voorzien van koperen infobordje

●

is dat al gebeurd ? zo niet, hoe beginnen we
daaraan ? wie volgt op ?

●

die contacten kunnen digitaal gemaakt worden,
maar beter is nog om bij bezoeken aan partnersteden
mensen mee te nemen om banden te
smeden...persoonlijk contact

●

videoconferentie tussen twee schoolklassen ?
Oostkamp en Chaumont (Franse oefening tijdens
Franse les ??)

11.7 Zitbanken

11.8 Andere verenigingen
verenigingen uit diverse
partnerssteden
samenbrengen, koppelen….

●

Samenwerking met :
● met Tekenatelier Oostkamp Academie Brugge
Gert Steevens verantwoordelijke Oostkamp
met spiegelgroep uit CH , BN, BL;;;vb Kunstschüle
Kunststück Bad Nauheim
● met Kantklosclub Klavertje Vier Oostkamp en
Klöppelfrauen Bad Nauheim
contact: Oostkamp Middenschool St Pieters met
scholen uit BL,BN,CH ?
●

Jugendkunstschule Bad Nauheim en Tekenatelier
Oostkamp, tekenatelier Cfhaumont

●

Scholen

●

bibliotheken Oostkamp en Chaumont..

●

Modelbouw treinen

●

postzegelclubs
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Toelichting - Bespreking

●
11.12 Braderie

12. Nieuwe punten
● Overlijden Dina

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

Parkpop Oostkamp en Elvisfestival Bad Nauheim

voorstel, idee van Anke om een stand te hebben van het
eurocomité op de braderie. Naambekendheid, uitbreken,
reclame maken voor de partnersteden, info en folders..
ledenwerving

DDZ had contact met Shopping Oostkamp, met Petra Derous,
van Sam en Siebert 050/822311: vraag gaan de
Shoppingdagen door tijdens kermis Oostkamp augustus ?
nog niet beslist, maar weinig kans…Het eurocomité kan gratis
een stand bemannen tijdens die braderie...Afspreken later..

We staan even stil bij het plotse overlijden van ons
verdienstelijk bestuurslid Diana.

VV 22/04/2020:
De adviesraden Eurocomité, Seniorenraad, Sportraad) leggen
samen voor 1 krans., bloemtuil van 60€, 20€ per vereniging
Dirk organiseert.

De plechtigheid vindt wegens de corona maatregelen
plaats in zeer beperkte kring.
Er werd overlegd wat we best kunnen doen om ons
medeleven te betuigen aan de familie.
Later volgt een herdenking.
Begin dit jaar kreeg DDZ de nieuwjaarswensen van BL, BN en
CH. Ten persoonlijke titel werden er wensen teruggestuurd.
Worden er vanuit de gemeente wenskaarten gestuurd ?…
Wij ontvangen de Heimatbote uit BL, Mitteilungen uit BN…
Stuurt Oostkamp de Merel op ?
Plaats mobilhome Oostdijk Moerbrugge
in Chaumont gevraagd door jcregn@neuf.fr

Vergadering 21/01/2020:Sam vraagt na

Vergadering 21/01/2020: Tom navragen ….
Deze man was in Chaumont op de Automnales en hij kende
Oostkamp omdat hij met zijn mobilhome langs de vaart in
Moerbrugge gestaan had...

www.park4night.com

13 Volgende vergadering

Volgende video vergadering op dinsdag 19 maart 2020 14h
via h
 ttps://meet.jit.si/eurocomite
Agendapunten? Aanvullen welke agendapunten op het
volgende overleg aan bod kunnen komen
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