OVERLEG RVB EUROCOMITÉ  – 31 01 2020
Aanwezig:
Verontschuldigd:

Dirk De Zutter(voorzitter), Paul Derycke (secretaris, Tom Teerlinck, Sam Vandecaveye (schepen) en Jaak Van Hulle (penningmeester)
niemand

Secretaris: Paul Derycke 050 278885 0496 133495
Agendapunt
1. voetbaltornooi Chaumont

Toelichting - Bespreking
Toelichting
Chaumont wil in 2020 het jongeren voetbaltornooi inrichten.
Op een eerste overleg tijdens de Automnales 2019 waren
drie periodes voorgesteld, en na consultatie bij de eventuele
deelnemers OO, BN, BL en CH wordt het weekend
Hemelvaart uitverkoren. 21/5 tot 24/5/20
Bespreking
Als leeftijd wordt -16 voorgesteld, jongeren geboren tussen
1/1/2004 en 31³/12/2005, maw geboren na 1/1/2004

Voorstel van beslissing – afspraken - timing
Voorstel van beslissing
●
Afspraken – timing
● Tom informeert bij de Jeugdploegen U15
(geboren < 1/1/2005)
● Er is nog steeds geen officiële uitnodiging
Dirk volgt dit op.

Ook wordt door OO gevraagd om de multitwining te laten
doorgaan tijdens dit weekend. Alle delegaties zijn immers
toch aanwezig.
Ook wordt de badmintonclub Oostkamp mee uitgenodigd
om vriendschappelijk te spelen…
DDZ mail 17/1/20 naar Paul Fournié: OK 21 mei en graag ook
multitwining
2. Multitwining 2020

Toelichting
Jaarlikjse samenkomst van de Partnersteden, met als doel
concrete afspraken te maken over de verdere
samenwerking.

We willen dit overleg tussen de partnersteden laten doorgaan
tijdens het voetbaltornooi in CH
van 21/5 tot 24/5/20

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

Voorstel van beslissing
Afspraken
Tom zal dit subsidiereglement aan de leden DB doorsturen met
de vraag om de bedragen te actualiseren..
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Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

Peter Thyssen vroeg aan DDZ of er een fanfare kan
aanwezig zijn vanuit OO.

Jeffrey (de vertegenwoordiger van de Fanfare Ruddervoorde)
zal dit punt op hun bestuursvergadering brengen en ons hun
besluit laten weten.

Deze vraag werd door Tom Teerlinck op het overlegmoment
van de Oostkampse fanfares gebracht en de Harmonie van
Ruddervoorde toont belangstelling.

Paul wil ook eens pushen bij bepaalde kennissen uit de
fanfare.

BN biedt een gage van 600€, enkele traktaties
Voor deze verplaatsing telt ook ons subsidiereglement.
4.Les Automnale de
Chaumont

Les Automnales : foire urbaine
12 - 13 okt. 2020
Op de vorige editie 2019 werden we gevraagd om er in
2020 opnieuw bij te zijn.
In 2019 was BN ook aanwezig en dat maakt opening om ook
met BL de internationale toer op te gaan.
Belangrijk is ook dat onze ruimte, Salle de Bouchardon, nu
helemaal door ons mag ingenomen worden.
Salle Bouchardon, ancienne bibliothèque
87, rue Victoire de la Marne - hoek met rue Dutailly
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vraag om met Belgische frieten te komen
kantklosvrouwen
steenkappers
scholen, jongeren, kunstenaars, tekenen
medewerkers bibliotheek
tekenatelier
Academie
postzegelverzamelaars
cowboys uit Ter Wilgen, Steakhouse Waardamme
met De Stokhovebrouwers Waardamme
info Jan De Waele 0032 474237108
accordeon
tentoonstelling
work shops
koffiehoekje…. met onze koekjes….
ook letten op niet-alcoholische dranken
opsmuk van onze bar !!!
bierkaartjes eurocomité
pin
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contactpersonen:
● Paul Fournié, schepen
0033 (0)660507598
0033 0325306067
paulf52@hotmail.com
● Mary Murgida
0033 610330415
● Pascale Bregeault
secr.&comm UCIA
Union Commercial Industrie et Artisanal
rue Pasteur
www.ucia-chaumont.fr
● Sylvain Mussy, président UCIA
5, rue Pasteur Chaumont
0033 0325031994
067066614
● Martial Guillaume
président Chaumont en fête
vice président de l’agglomération en charge du
commerce des foires et des marchés
● tekenschool Chaumont Philippe Bonnin
8, rue des Hirondelles 52000 Chaumont
président de l’école de dessin
●

petanque Boulodrôme route Vendue
Les Champs Marie
Chamandes-Choignies
Roude de Langres D619
Le Grand Val
route Neuilly
La Levée

●

contactpersoon voor de senioren
René Dal Borgo

Agendapunt

Toelichting - Bespreking

●
●
●
●

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

grafitie
grotere kleurfoto’s, nieuwe foto’s… vragen aan
Patrick Keirsebilck
verwijzingplakaat, wegwijzers,
café bar Belge

in Chaumont zijn er in 2020 verkiezingen
●
Stad: einde maart
● voor de agglomération in april

président de l’office municipale des aînés
42, rue Ampère 52000 Chaumont
la semaine bleue semaine nationale des retraités et
personnnes âgées
●

Harmonie de vChaumont
Jean Michel Desmet
3,rue Edoard Manet 52000 Chaumont
0033 25038153
jeanmichel.desmet@orange.fr

Paul Roze
paulroze@free.fr
0033 (0)617184344
65, rue Levy-Alphandery 52000 Chaumont
DDZ stuurde een mail naar Mevr. Murgida om te vragen
hoeveel slaapgelegenheid er is in de appartementen van ‘t
stad
4, rue du Vinaigre Chaumont
Agendapunt
4. Internationale
Kunsttentoonstelling BN

● Toelichting - Bespreking
Datum: 25 sept.- begin okt….
In de Trinkkuranlage in BN wordt een grootse tentoonstelling
gehouden met één deelnemer uit iedere
partnerstad.BL,OO,CH en Buxton
Voor Oostkamp werd Jef Snauwaert aangeduid.
Chaumont: Claude Abba
Optie is ook om deze tentoonstelling bij de andere
partnersteden te laten doorgaan maar dan moeten de
kunstenaars bereid zijn hun werken langer uit te lenen…
Het vervoer naar de eventuele volgende plaats wordt door
Bad Nauheim georganiseerd en verzekerd.
www.kunstverein-bad-nauheim.de
Een eerste vergadering 21/10/19 met Paul Gervoyse, met
verslag…
bespreking in eurocomité 12/12/19
bespreking in DB 31/1/20
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Voorstel van beslissing – afspraken - timing
● DDZ heeft reeds aan Peter Thyssen gevraagd of er
een delegatie mag gaan ? Open
● De organisatie ligt bij Kunstverein BN..Ernst
Ludwig-Ring 1 61231 Bad Nauheim
Jens Arnold 0049 179 5284999
kontakt@kunstverein-bad-nauheim.de
● Jef Snauwaert moet 20 digitale foto’s doorsturen en
Kunstverein zal 10-15 werken selecteren.
● schilderijen, beelden, plastiken, installaties, foto’s, film,
videokunst, digitale kunst…
● max 150-200cm
● driementioneel 100-150-200cm
● Kunstverein stelt de tentoonstelling samen op grond
van de ingestuurde foto’s, zorgt voor de opbouw,
verzekering, vernissage, affiches, flyers,
uitnodigingskaarten, banners,en misschien een
meertalige catalogus.
● Van ieder verkocht werk behouden ze 15%

Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

Nieuwe vergadering in Oostcampus op maandag 17/2/20
om 14u

Transport van de werken op woensdag 23/9/20 en terug
dinsdag 7/11/20 door kunstenaar...Transportverzekering !
Zo kan dat dan verder gaan.

OK voor Paul, Dirk en Jaak.

Kan de gemeente hieraan meewerken en tussenkomen ?
Organiseren ?

Dirk heeft Thérèse gevraagd: OK
mail naar Paul Gervoyse 310120, nog geen antwoord
paul.gervoyse@oostkamp.be 050 819934

Overnachtingskosten kunstenaar van woe 23/9 tot zaterdag
26/9/20 ten laste van Partrnerschaftverein BN, ook avondmaal
na vernissage

5 tot 14 juni 2020
https://www.badlangensalza.de/erleben/veranstaltungshigh
lights/brunnenfest/
Wij worden uitgenodigd het eerste WE vr 5/6/20 tot zondag
7/6/20. Zeer kleine delegatie 4 mensen.

DDZ mail 28/1/20 naar bgm Jan de Keyser om mee te gaan.

6. Godelieve koor verbroedert
met koor Rötgen

20 tot 23 aug 2020
via Jo Verplaetsen kwam deze activiteit
Suggestie Jo; koor zal enkele nummers opdragen aan
Wolfgang Mahr
Busreis met koor naar Rödgen.
Gelegenheid voor Oostkampse mensen om mee te reizen.
(bus te vullen)

Koor vraagt naar laatste stand subsidieregeling
(Zie ook bij punt 3. ) Tom vraagt na en bezorgd dieaan
Secretaris van Godelievekoor..

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 15-16jaar 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.fr
www.mjc-chaumont52.jimdofree.com

8. Europees Elvis Festival BN

16-18 aug 2020
Willy Depestel Begoniastraat 32 Oostkamp
050 824822willy.depestel@skynet.be fan Elvis en hij vroeg
waarom Oostkamp daar niets mee doet….
Gasten, fans uit alle hoeken van de wereld komen naar Bad
Nauheim om de soldatenperiode van Elvis te “herbeleven”

DDZ maakt artikeltje voor de Merel, bekendmaking festival en
melding dat er al eens iemand uit Beernem daar gewonnen
heeft…

5. Brunnenfest BLZ
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DDZ gaat, met Marleen (5-7 juni)

https://www.european-elvis-festival.com/

Agendapunt

9. Internationale
Kunsttentoonstelling in
Oostkamp (Vervolg punt 4)

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

Cover Bands,Elvisfims, Cadillacs, classic cars uit de jaren
50-60
Fanmarkt

https://www.bad-nauheim.de/de/erlebnisreich/festivals-kultur
elles/european-elvis-festival

De kunsttentoonstelling uit BN zou kunnen rondreizen, dwz
dat de andere steden BL, OO, CH en BL die tentoonstelling
willen ontvangen.

tentoonstelling 25 jaar Oostkamp-Bad Nauheim (van destijds)
opstellen, of toch enkele pancartes ervan

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 OO
idee 2: okt 20 in BN, daarna nov in CH en voorjaar 2021 in
OO en tijdens de herfst in BL

10.Afscheid Wolfgang Mahr
BN
11. Publications /
Naambekendheid

locaties in OO ? Wieke, gemeentehuis, kerk,
dienstencentrum De Stip, in winkels ?
Wolfgang Mahr, voorzitter werkgroep BN, is afgetreden eind
2020, en wij zochten een ‘afscheidsaandenken’geschenk.
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 ?

Na lang beraad denken we een kunstwerkje te laten maken
voor Wolfgang, via een wedstrijd onder Oostkampse
kunstenaars.
Data verbroederingen
●
●
●

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

11.1 Logo

●

Logo - Banner - naambadges

●
●
●

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

11.2 Internationale
Tentoonstelling

●

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

●

Wie volgt dat op ? DDZ vraagt na in dienst
communicatie

5

Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

11.3 Jumelageborden

●

umelageborden op invalswegen van Oostkamp

11.4 Infobrochures

●

jstand met infobrochures in Oostcampus

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

11.7 Zitbanken

11.8 Andere verenigingen

11.12 Braderie

zitbanken op gemeenteplein Oostkamp en
Ruddervoorde, geschenk van Bad Langensalza tgv
jumelage,
Mogelijke amenwerking onderzoeken met :
● met Tekenatelier Oostkamp Academie Brugge
● Gert Steevens verantwoordelijke Oostkamp
● met spiegelgroep uit CH ?
● met Kantklosclub Klavertje Vier Oostkamp
contact: Oostkamp Middenschool St Pieters
● Kunstschule Kunststück
●

●

Jugendkunstschule Bad Nauheim

●

Klöppelfrauen Bad Nauheim

●

Scholen

●

bibliotheken

●

Modelbouw treinen

●

postzegelclubs

●

Parkpop Oostkamp

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
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Voorstel: Gevraagd: palen met wegwijzers naar de
partnersteden op gemeentepleinen…
Model uitwerken… maquette
●

Open

●

hier invullen Tom….

●

voorzien van koperen infobordje

●

Agendapunt

Toelichting - Bespreking

Voorstel van beslissing – afspraken - timing

12. Nieuwe punten

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 ?…

Sam vraagt na

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
www.park4night.com
Heleborus Wilgenbroek
thierry Vanpaemel

Tom navragen ….

Wim Dedeyne zal eens navragen
Interesse om op de Automnale te staan??

Volgend overleg op donderdag 26 maart, 19u30, bovenzaal
Valkaart
Verontschuldigd? Invullen wie verontschuldigd is
Agendapunten? Aanvullen welke agendapunten
op het volgende overleg aan bod kunnen komen
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RVB of algemene Vergadering?

