
 

 

GLABBEEK 
 

 

Verslag vergadering Jumelagecomité 25/04/2019 
 

Aanwezig: A. Henon, voorzitter;  

 

D. Deschagt, penningmeester;  

 

A.-L. Proot, secretaris;  

 

V. Decock, A. Deley, B. Verdonck, A. Levècque, B. Slembrouck, F. Deschacht, K. Baeckelandt, 

leden; 

  

  
 

 

  

Vergadering geopend om 20:00 uur (in CC De Branding – lokaal 4). 

 
Verslag 

 

1. De huidige gang van zaken bij de reorganisatie van het jumelagecomité (Anne-Laure).       
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd het jumelagecomité automatisch ontbonden 

op 31 december 2018. Officieel gezien bestaat er sinds 1 januari 2019 geen jumelagecomité 

meer. Schepen Tom Dedecker, bevoegd voor jumelage, heeft mondeling meegegeven dat 

het vroeger jumelagecomité mag doorwerken met de middelen die voorhanden zijn, zolang 

er geen nieuw jumelagecomité is aangesteld.  

Timing: 

Pascal Van Looy, waarnemend gemeentelijk secretaris, is momenteel bezig met het 

(her)schrijven van het nieuwe reglement van het jumelagecomité. Hij streeft naar de 

gemeenteraadszitting van  9 mei 2019 om het reglement te laten goedkeuren. Vermoedelijk 

zal deze deadline niet gehaald worden en zal het reglement pas voorkomen op de 

gemeenteraadszitting van 13 juni 2019. Eens dit regelement is goedgekeurd moeten 

volgende stappen chronologisch genomen worden: 

- Oproep kandidaten 

- Aanstelling leden door het schepencollege, inclusief aanstelling voorzitter en 

ondervoorzitter 1 

- Installatievergadering van het jumelagecomité, inclusief de verkiezing voor voorzitter 2 

en de penningmeester 

- Aanvraag subsidie aan het schepencollege 

Fons geeft de opmerking dat hij wenst inspraak te krijgen in het nieuwe reglement.  



 

 

Kristine merkt op dat er bij de aanvraag naar subsidie rekening moet gehouden worden met 

nieuwe jumelages, zoals Glabbeek. 

Omdat de ontslagnemende leden van het jumelagecomité officieel niet bevoegd meer zijn 

om met de middelen te werken, wordt er door de vergadering gevraagd om een officiële 

goedkeuring te krijgen van het schepencollege om de bevoegdheid te krijgen om, zolang het 

nieuwe jumelagecomité niet is aangesteld, verder te werken op basis van het oude 

reglement en huishoudelijk reglement. Anne-Laure legt dit voor aan het schepencollege. 

2. 1/3/2019 Afvaardiging naar Epernay  => fototentoonstelling Epernay (Vera) 
Vera is in naam van Middelkerke gegaan.  
“We hebben ons steentje bijgedragen”, aldus Vera. De kinderen hebben info over 
Middelkerke meegekregen. 
 

3. 25-26/3/2019 slotmoment van Erasmus+project in Ettlingen (Vera)                       
Uit verslag werkvergadering 14/03/2019: 

Er gaan relatiegeschenken van de gemeente mee met Vera voor de coördinator van 
het project (Omar), de burgemeester, de begeleidende leerkrachten en deelnemende 
leerlingen. 
Op een infomarkt moet Middelkerke/Oostende zich voorstellen. Hiervoor zal Anne-
Laure typisch Middelkerkse foto’s op A3 afprinten om mee te geven met de 
leerkrachten. 
 

Verslag van Vera over het slotmoment: zie bijlage 1 

 

Vera merkt bovendien op dat de Oostendse school hun best gedaan heeft om Middelkerke 

erbij te betrekken.  

Er wordt door de coördinator (Omar) nog een eindverslag opgemaakt. Daarna is het project 

volledig afgesloten.  

 
4. 6/4 /22019  vernissage amateur schilders in Vresse  (Arsène)                  

Uit verslag werkvergadering 14/03/2019: 

Middelkerkse schilders exposeren er. 
Schepen van cultuur Eddy Van Muysewinkel en Arsène gaan naar de vernissage. 
Vera gaat ook op zichzelf. 

 
De vereniging Kreativa van Westende heeft er geëxposeerd. 
Jaarlijks wordt er uitgebreid. 
Het onderwerp was dit jaar de Noordzee. 
 
Burgemeester van Vresse wilt de jumelageband meer uitdiepen. Schepen E. Van 
Muysewinkel wil de jacht naar zee brengen, in oktober.  
 
Verslag van Vera over de vernissage: zie bijlage 2 



 

 

 

5. 12/4/2019 champagneweekend in Ettlingen 

Uit verslag werkvergadering 14/03/2019: 

Er is geen uitnodiging toegekomen, dus onofficieel kan ernaartoe gegaan worden. 
 

Er is niemand geweest. 

 
6. 27-28-29/4/2019 Fête de l’Europe in Epernay en 15 jaar verbroedering met 

Montespertoli               

Uit verslag werkvergadering 14/03/2019: 

Arsène heeft zich al ingeschreven. Op de markt verkopen we koeken, pralines  en 
dergelijke. 
 
Nota van Fons: Fons geeft de opmerking dat hij wenst dat er in de vergadering wordt 
afgesproken wie Middelkerke vertegenwoordigt als Middelkerke wordt uitgenodigd 
door de zustergemeenten. Volgens hem is er in ’t verleden afgesproken dat er met 
een beurtrol zou gewerkt worden. Arsène reageert hierop met de uitleg dat er de 
laatste tijd een communicatietekort was doordat vergadering in februari was 
afgelast. Anne-Laure legt uit hoe de situatie zit ivm met de vernieuwing van het 
jumelagecomité en dat er pas ten vroegste in mei een nieuw reglement zal kunnen 
worden goedgekeurd in de gemeenteraad, waarna dan pas een nieuw 
jumelagecomité kan samengesteld worden. Er wordt afgesproken dat er nog steeds 
zal vergaderd worden met het ‘oude’ jumelagecomité wanneer het nodig is. Desnoods 
wordt er goedkeuring gevraagd aan de leden via mail.  

 
Er is een vraag vanuit het bestuur van Epernay  om eens kennis te maken met ons 
nieuw bestuur. Anne-Laure zal vragen aan schepen T. Dedecker als hij wenst mee te 
gaan naar Fête de l’Europe op 26-27/04. 
 

Arsène gaat om de 2 jaar voor de verkoop van Belgische producten. 

15 jaar verbroedering Epernay-Montespertoli (It): Arsène is uitgenodigd als voorzitter van het 
jumelagecomité. 

Wie gaat er mee? Vera en Arsene, als vertegenwoordiging van het jumelagecomité. Schepen 
T. Dedecker en zijn vader L. Dedecker (2 legislaturen schepen van toerisme geweest), als 
vertegenwoordiging van het bestuur van Middelkerke.  
 

7. 31/5 1-2/6/2019 Fête de la bière in Epernay           

Uit verslag werkvergadering 14/03/2019: 

Wie gaat er mee in naam van het jumelagecomité? Alfons, Danny en Arsène  
 

Jus De Mer zal er voor de 1ste keer ook staan met een stand. 
Kustbrouwerij (Bart) staat er ook opnieuw met een stand. 



 

 

Jumelagecomité staat er ook met een stand. Er zal geen keite meer verkocht worden. 
Er zal Belgisch bier verkocht worden die ook in het pakket van de Franse drankfirma 
zit. Bart bekijkt welke bieren we kunnen kiezen en zal dit via mail communiceren aan 
de leden van het jumelagecomité.   
 
De muziekgroep Triple sec uit Oudenburg zal er op 2/06 optreden. 

 

Vera gaat ook vrijblijvend mee. 

 

Jus de mer gaat op eigen krachten en heeft een eigen stand. Bart eveneens met De 

Kustbrouwerij. 

Voor de stand van het jumelagecomité heeft Bart contact met de Franse invoerder van 

Belgisch bier. Welk bier wordt er verkocht? Bart krijgt geen antwoord van de 

drankencentrale.  

Bosteels is door Imbev overgenomen. Stijn De Neve, onze contactpersoon, werkt er niet 

meer. Hij werkt nu voor Brouwerij Huyghe. Bart probeert toch nog via Stijn iets te regelen. 

Bart kijkt voor een oplossing. 

 

Braven Apostel heeft geen interesse om te gaan. 

 

De hotelkamers zijn gereserveerd. 

 
8. 22/6/2019 Fête de la musique in Vresse       

B.Brothers treden er op.  

 
Wie gaat er mee? Vera gaat en misschien Alfons. Wie nog wil meegaan moet dit melden bij 
Arsène. 
 

9. 2-3-4-5/8/2019  bezoek aan Rauschenberg (Heidelbeerfest) (Alfons)           

De jumelageband met Rauschenberg stond op een laag niveau. Alfons probeert deze band 

terug leven in te blazen door een busreis te organiseren naar de Heidelbeerfest.  

 

Stand van zaken van de organisatie: 

Prijzen van de bus werden opgevraagd. Lauwers is het goedkoopst.  

Hotelkamers:  

Er werd een optie genomen op 15 dubbele en 15 enkele kamers.  

Fons wil niet in eigen naam de kamers bevestigen, gezien er momenteel geen 

officieel jumelagecomité bestaat. Er zal via Anne-Laure aan het schepencollege een 

officieel mandaat aangevraagd worden om verder te werken met de beschikbare 

middelen.  

Het hotel is niet in Rauschenberg zelf. 



 

 

De busmaatschappij Lauwers heeft ook aanbod voor kamers. Kamers te nemen via 

Lauwers kost € 460. 

Inschrijvingen:  

Reeds 3 koppels via de seniorenraad zijn geïnteresseerd. 

Wie van ’t Jumelagecomité is geïnteresseerd om mee te gaan? 

In De Sirene van mei/juni verschijnt een artikel. Het is afwachten hoeveel respons 

daarvan zal komen.  

Kristine zal Mikaj aanschrijven. 

Limiet is 30 inschrijvingen.  

Programma wordt nog uitgewerkt.  

Tegen 15 mei wil Alfons een beslissing als de reis kan doorgaan of niet. 

 

10. 18/8/2019 Bezoek van Glabbeek aan Middelkerke. 

Hoe pakken we de organisatie aan ivm het bezoek van Glabbeek aan Middelkerke? 

We zullen een vergadering beleggen met Schepen T. Dedecker. Anne-Laure vraagt 
ondertussen aan Glabbeek wat hun verwachtingen en voorstellen zijn, zodat deze op de 
vergadering kunnen besproken worden.  

Iedereen van het jumelagecomité wordt uitgenodigd en wie interesse heeft om eraan mee te 
werken, kan zijn/haar aanwezigheid bevestigen. 

Voorstel: wo. 8 mei om 20u. A-L checkt bij schepen T. Dedecker als dit past. Alternatieve 
datum kan in de week nadien.  
In deze vergadering zullen ook de inschrijvingen van de busreis naar Rauschenberg 
geëvalueerd worden en kan er eventueel al beslist worden als de reis aldanniet kan 
doorgaan.  
 

11. 23-24-25/8/2019 Marktfest in Ettlingen.  

Wie gaat mee? Vera, Arsène en Freddy gaan. 

Brouwerij Bosteels zal waarschijnlijk opnieuw een probleem zijn. Kwak is gewenst. Bart 

informeert bij Stijn De Neve, die vroeger bij Bosteels werkte en nu bij Brouwerij Huyghe, wat 

mogelijk is. 

 

12. 6-7-8/9/2019 Kolping-familie op bezoek in Middelkerke (Mikaj). (Kristine) 

Er zijn al 30 inschrijvingen om naar hier te komen. De helft logeert op hotel en de andere 
helft logeert bij families. 

Programma: 
De aankomst is in Ter Zelte.  
De zaterdag en zondag wordt de zaal gereserveerd voor activiteiten en het eten.  
Kan het gebruik van de accommodatie nog steeds gratis, gezien het jumelagecomité officieel 
niet bestaat?  Gratis gebruik van accommodaties wordt eveneens aangevraagd aan het 
schepencollege (via Anne-Laure). 



 

 

Er is een vergadering gepland met Mikaj om het programma uit te werken. Er zal mogelijks 
naar Brugge gegaan worden. 
 
Kristine vraagt extra financiële middelen voor haar organisatie. Er wordt al heel wat jaren 
gewerkt aan € 50/pers.  
 

13. 27-28-29/9/2019 Jubileum 50 jaar partnerschap met Sohren (André) 

André organiseert een busreis naar Sohren. Het vertrek is gepland op vrijdagochtend. Zondag 

na het middagmaal wordt de terugreis ingezet.  

Programma: André maakt het programma op voor onderweg. Er zal normaal een stop bij een 

wijnproeverij bij zijn. Sohren maakt het programma op van ter plaatse. Mogelijks zal er een 

bezoek worden gepland naar de vulkaan Eifel.   

Wat kunnen we als officieel geschenk meenemen?  

Ideeën: Biermanden (met grote flessen Dunekeun)  

Album met oude foto’s   

Eventueel een fotocollage voor iedereen 

Strandlaken ‘Middelkerke-Sohren’ 

Deze reis kan opgenomen worden in de gemeentelijke nieuwsbrief in juni. André bezorgt alle 

nodige info aan Anne-Laure.  

 

14. Ontslag Jenny Soetaert 
Jenny werd bezocht. Ze kreeg een bedankingsbrief en een kleine attentie (pralines). Ze was 
er heel tevreden mee.  
 

15. Varia  
De oude burgemeester van Vresse komt naar het bierweekend (14-16/06/2019). 
Van Sohren komen ook mensen naar het bierweekend. 

 

16. Volgende werkvergadering 
Werkvergadering voor Glabbeek: 8 mei 2019 om 20u. in De Branding. (onder voorbehoud, dit 
wordt eerst gecheckt bij schepen T. Dedecker. Alternatief: de week nadien) 
 
De volgende vergadering zal waarschijnlijk de installatievergadering zijn. 
  
 
 
 

Secretaris      ontslagnemend voorzitter 
 
Anne-Laure Proot    Arsène Henon 

  



 

 

Bijlage 1: Verslag over het slotmoment van het Erasmus+project  

25-26/03/2019 (verslag door Vera) 

Hallo, 

Het erasmus+ project tussen Middelkerke(2017), Clevedon (2018) en Ettlingen (2019) loopt op z'n 
einde. 

De uitwisselingen tussen het koninklijk Atheneum Oostende, de Clevedonschool en de Albertus-
Magnum-Gymnasium (Middelkerkestrasse 1-5) zijn achter de rug. Het werk van de studenten zit erop. 
Tijdens het laatste "Fare-Well" diner werden Omar Hammouda, de leerkrachten, leerlingen en 
gastgezinnen nog eens bedankt. 

Omar en de leerkrachten moeten nu nog alle gegevens verwerken. Tegen eind 2019 moet het dossier 
afgesloten zijn. 

In bijlage enkele foto's van de foto tentoonstelling en de cadeaus. 

Groetjes Vera 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: verslag vernissage Vresse-sur-Semois – 6 april 2019 

Hallo,  

Een verslagje van ons WE. Eerst was er een receptie, rondleiding en walking dinner in le "musée 
d'art" in Vresse. 

Daarna een korte vergadering en uitwisseling van ideen samen met onze schepen van cultuur de 
Heer Van Muysenwinckel en de kersverse burgemeester van Vresse-sur-Semois De Heer Allard. De 
"classe de mer" gaan dit jaar door in Koksijde. Geen plaats meer in Middelkerke. Misschien beter 
opvolgen voor volgend jaar.Verder zijn er eventueel nieuwe activiteiten voorzien voor na de zomer. Zij 
nemen er misschien ook nog een jumelage bij in de jura (Ornans). 

Om 16 u de "vernissage" in la Glycine. Het waren mooie kunstwerken van "Mer du Nord". t'is toch ook 
schoon bij ons als je dat eens van op afstand bekijkt. Er was een mooie delegatie van Middelkerke 
en de kunstenaars waren tevreden.  

Thema voor volgend jaar 2020 : 50 Ans na Albert Raty. Inspiratie in memorie van z'n werk. 

S'avonds uitgenodigd voor een gezamenlijk etentje in de "grain de sel". 

In bijlage enkele foto's. 

 

Groetjes Vera 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


