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Lezen stimuleren bleef de
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CULTUUR
(BELEIDS)
MAKERS
Cultuurbeleidsmakers hebben,
in 2020, alles op alles ingezet om
samen voor cultuur te gaan

Het team van COMEET zet zich in voor de makers en
liefhebbers van cultuur en erfgoed in het Meetjesland.
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tobea
cometer
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Vrijdag 13 maart zette Corona ook onze
wereld op zijn kop. Want wat in andere
landen al zijn stempel aan het drukken was,
deed dat ook in ons land. Evenementen en
activiteiten werden onmiddellijk stopgezet.
De eerste lockdown was een feit en ook de
culturele sector kreeg het zwaar te verduren,
nog steeds.
Maar als we iets over onze sector én de
Meetjeslanders weten, is het dat deze
creatief en flexibel zijn. COMEET probeerde
hen dan ook zoveel als mogelijk te
inspireren, te informeren en samen te
brengen . Op een nieuwe en veilige manier.
Wat we zelf leerden in deze periode deelden
we graag met alle cultuurmakers en liefhebbers uit onze regio.

INSPIREREN EN
INFORMEREN
EERSTEKLAS
CORONAPROOF
MEETJESLAND
Tijdens de eerste lockdown al wist de
culturele sector in het Meetjesland creatief
om te springen met het 'nieuwe normaal'.
COMEET wilde dit dan ook het duwtje in de
rug geven dat het verdiende.
Door alle coronaproof activiteiten in de
kijker te zetten via Facebook en op de
website onder de noemer Eersteklas
Coronaproof Meetjesland , toonden we
onze lof voor de durvers en hoopten we
andere organisatoren te inspireren. Om
verenigingen en organisaties te stimuleren
zelf digitaal aan de slag te gaan, deelden
we ook tips en trics. Ook de bibliotheken
raakten steeds meer geïnteresseerd om hun
werking en events te digitaliseren. Op 29
november organiseerden we een opleiding
over livestreaming op maat van de bib .
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CORONAPROOF MEETJESLAND

Het team van COMEET bood ook steun aan
Corona Constance, het eerste
Meetjeslandse online festival , door een
platform en materiaal aan te bieden op onze
Facebookpagina. Zo maakten we er gebruik
van de film 'Waarschootstof' nog eens te
vertonen.
Ook met SenTeVee , nu TuubTV, vond een
overleg plaats om te bespreken wat COMEET
voor hen kon betekenen en omgekeerd. We
konden op die manier subsidiekanalen
aanreiken en er kwam zelfs een mooie
samenwerking voor de Nacht van De
Meetjeslandse Kerken uit.

(STEUN)MAATREGELEN
VOOR DE CULTURELE
SECTOR

Tijdens de crisis kwam er een stroom van
informatie af op de culturele sector. Alle
informatie die interessant was voor de
Meetjeslandse cultuur- en erfgoedsector
werd gefilterd, verzameld en gestructureerd
in een kennisbank op de website van
COMEET.
De (steun-)maatregelen werden door ons
team zo goed mogelijk up-to-date gehouden.
Via onze extra nieuwsbrieven en sociale
media stelden we iedereen op de hoogte van
de nieuwe ontwikkelingen.
We probeerden zo een antwoord te bieden
op de vele vragen waar verenigingen, lokale
besturen, vrijwilligers... mee zaten.

SAFE BIB CAMPAGNE
In juni mochten de bibliotheken opnieuw
hun deuren openen voor publiek. Na overleg
met Regiobib Meetjesland werd door
COMEET de SAFE-BIB campagne opgestart.
Als enige regio in Vlaanderen werkten we
aan een gezamenlijke heropstart met
heldere en eenduidige communicatie voor
alle inwoners en dat wierp zijn vruchten af.
Iedere (deel)gemeente ontving een 'Houd
afstand'- vloersticker, affiches en een banner
om hun publiek opnieuw welkom te heten.

Iedere gemeente ontving een banner met
daarop de nodige richtlijnen voor publiek en
verwijzing naar de website van
www.uitinhetmeetjesland.be waar alle veilige
activiteiten werden verzameld onder ‘Zalig
zomers & Coronaproof Meetjesland’.

Een tweeledige actie dus: we probeerden
mensen zo goed mogelijk te informeren en
we konden UiT in het Meetjesland en de
(laagdrempelige) activiteiten in het
Meetjesland extra promoten via de nieuwe
Facebookpagina.
Jammer genoeg werden midden in de
zomervakantie opnieuw beperkingen
opgelegd door de overheid. De banners
kunnen in de zomer van 2021 misschien nog
dienst doen. Maar we hopen natuurlijk dat
we tegen dan volop evenementen en
activiteiten kunnen promoten via de
kanalen van UiT in het Meetjesland en
UiTPAS Meetjesland.
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We gingen een bijzondere zomer tegemoet
maar wilden mensen wel opnieuw op een
veilige manier uit hun 'kot' loodsen. De
zomercampagne Zomers UiT in het
Meetjesland werd bedacht om mensen aan
te zetten op een veilige manier opnieuw
deel te nemen aan activiteiten . We wilden
ook organisatoren informeren over de
protocollen én aansporen het COVID EVENT
RISK model te gebruiken dat werd opgezet
in overleg met de eventsector en de GEES.
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ZOMERS UIT IN HET
MEETJESLAND
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ONDERSTEUNEN EN
DIGITAAL SAMENBRENGEN
EEN STEM VOOR DE
CULTURELE SECTOR
We gaven álle Meetjeslandse cultuurspelers
die deel uitmaken van het precaire
‘ecosysteem’ van de cultuur- en eventsector
een stem. Uit steun en solidarteit. Wat
enorm werd geapprecieerd door de
cultuurmakers zelf maar ook door het
publiek.

"CULTUUR.
CORONAPROOF IN HET
MEETJESLAND.
JA, WIJ KUNNEN DAT.
SAMEN."
We bereikten op deze manier ook een nieuw
publiek dat onze organisatie nog niet kende
en kunnen nu zo ook deze doelgroep
informeren en inspireren.

Meetjeslandse cultuurspelers of liefhebbers en experten samenbrengen
rond een bepaald thema, Het is iets wat
COMEET in het verleden al vaker deed maar
waarnaar de nood, zeker in tijden van
corona, nog hoger werd.

Aan de toog passeren vaak thema's die van
onderuit opduiken, ook vanuit het
Meetjeslandse cultuurveld. COMEET wilde
inspelen op die actuele onderwerpen in
de sector door een eigen COMEETcafé op
te richten.
Het ultieme doel was om Meetjeslanders in
een losse omgeving samen te brengen
waar, na voorstelling of info rond het thema,
de gesprekken aan een toog kunnen verder
gaan. COMEET trad hierbij op als
organisator, verzamelde expertise en deelde
deze kennis. Cocreatie en interactieve
ervaringsuitwisseling waren hierbij erg
cruciaal.

Een fysieke bijeenkomst was onmogelijk.
Daarom brachten we op 9 september elf
organisatoren digitaal samen. Ze stelden hun
livestreamconcepten uit de eerste
lockdown aan elkaar en een aantal
sympathisanten voor. Uit ieders technische
en creatieve ervaring ontstond een ware
informatiestroom .

"DEZE OVERLEGGEN MOGEN
BLIJVEN KOMEN,
WAS SUPER LEERRIJK EN HET
NETWERKEN HELPT ZEKER"
De deelnemers delen nu nog steeds hun
ervaringen in een Facebookgroep . Een
concept dat dus voor herhaling vatbaar was.
Het COMEET CAFÉ over online kunst
presenteren was dan ook een logische
opvolger.
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LIVESTREAMING & ONLINE EVENTS

CORONAPROOF MEETJESLAND
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MEETJESLAND. JA, WIJ KUNNEN DAT. SAMEN"
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EXTRA PAGINA VIND-IK-LEUKS
DOOR BERICHTEN DIE STEM GAVEN
AAN MEETJESLANDSE SPELERS

In 2017 startten stad Eeklo en gemeente Assenede de UiTPAS in het Meetjesland op en op 1
september 2020 voegden gemeente Kaprijke en Wachtebeke zich hierbij aan. Onze regio
telt nu vier gemeenten en daar voegen komen in 2021 nog eens twee gemeenten bij:
Sint-Laureins en Zelzate. Meer dan de helft van onze aangesloten gemeenten ondernemen
daarmee actie om vrije tijd voor iedereen toegankelijk te maken . Meer dan ooit zetten
deze gemeenten in op een nood die heel sterk aanwezig is.

"VOOR IK EEN UITPAS MEETJESLAND HAD,
WAS HET VOOR MIJ IEDERE DAG LOCKDOWN"
Inzetten op digitalisering was in 2020 een
grote must, maar het bracht ook
opportuniteiten. Er werd werk gemaakt
vanuit COMEET om de verenigingen via
video te informeren over hoe ze kunnen
instappen. Daarnaast maakte Publiq videotutorials die helpen bij de technische kant
van de UiTPAS zoals het invoeren van
activiteiten en voordelen. Handig voor de
aanbieders van de toekomst!
Na analyse van de huidige cijfers (van 2017
tot nu) blijkt dat ook in onze regio meer
moet ingezet worden op het sparen en
ruilen van punten, met andere woorden, de
spaarbeleving . De aangepaste huisstijl van
UiTPAS.be werkt hier alvast naartoe. Een
nieuwe Facebookpagina maakt de beleving
van vrije tijd en UiTPAS Meetjesland plezant!

MEER UITPAS
IN 2021!
Naast de opstart van de UiTPAS Meetjesland
in Sint-Laureins en Zelzate, zetten we in op
nieuwe aanbieders en op jongeren !
De stuurgroep wil voorkomen dat de UiTPAS
enkel als een kansenpas gezien wordt.
Daarom moet de UiTPASbeleving
aantrekkelijker worden, zeker voor 12- tot
25- jarigen. We werken hiervoor samen met
Publiq en diverse lokale en regionale
partners.

COMEET onderzoekt ook of een samenwerking met andere regio’s mogelijk is en
zette hiervoor reeds zijn eerste voelsprieten
uit bij Publiq en aangrenzende regio’s.

"NOG MEER
UITPAS MEETJESLAND
VOOR IEDEREEN!
DAAR GAAN WE VOOR!"
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UITPAS MEETJESLAND

UITPAS MEETJESLAND
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GEMEENTEN STAPPEN IN
IN 2020 EN IN 2021
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5938
13-17
8%

45-54
10%

18-24
5%
35-44
13%

3

TOTAAL AANTAL PASHOUDERS
MET KANSENTARIEF (2017-2020)

25-34
8%

ADVERTENTIES IN DE PROMEET

65+
17%
0-12
28%

55-64
12%

2441
13-17
8%

45-54
12%

35-44
14%

25-34
6%

18-24
3%

TEEMOC • 01 ANIGAP

ERFGOEDCEL MEETJESLAND
AUTEUR GREET MELIS

WAT EEN JAAR!
De beperkende omstandigheden in 2020
gaven enkele lopende projecten een andere
wending. Voor het geplande regionale
erfgoedfeest op Erfgoeddag zochten we,
samen met twee partners die ook bij het
geannuleerde feest betrokken waren, een
alternatief. We organiseerden in Zelzate
Iftar vanuit uw kot! Een noodsituatie werd
zo iets moois en zorgde voor verbinding
tussen mensen. Het Mus-e-project in
basisschool Beke in Lievegem resulteerde
dan weer in een mooi filmpje, in de plaats
van een afsluitende expo op erfgoeddag.

We legden vier erfgoedroutes vast in de
erfgoedapp. De erfgoedbank kreeg een
update. We produceerden vier nieuwe
erfgoedkoffers voor de lagere scholen in het
Meetjesland, en kochten een
reminiscentiespel aan dat de
woonzorgcentra in het Meetjesland gratis
mogen lenen.

"WE SCHAKELDEN EEN VERSNELLING
HOGER OM CORONAVEILIGE
ERFGOEDERVARINGEN
AAN TE BIEDEN."
De Nacht van de Meetjeslandse Kerken ,
georganiseerd met IOED Meetjesland en
heel wat vrijwilligers, werd ook geannuleerd.
Als alternatief maakten we een kortfilm die
de deelnemende kerken in beeld brengt. De
finale van het scholenproject Buurten met
erfgoed, georganiseerd door Regionaal
Landschap Meetjesland en waar we aan
meewerkten, viel helaas ook in het water,
Vier klassen maakten op de valreep van de
lockdown hiphopsongs rond Meetjeslands
erfgoed in het kader van dit project.

ARCHIEFWERKING
Vorig jaar werd de inventarisronde van de
historische gemeentearchieven afgerond.
Tijdens dit traject troffen we heel wat
prachtige kermisaffiches aan. 700 affiches
werden professioneel gescand en
opgenomen in de erfgoedbank. Na het
scannen zijn ze verpakt in zuurvrij karton om
een eeuwenlange bewaring te garanderen.
Onze vrijwilligers deden een fameuze
inspanning voor dit project!

De Vlaamse regering keurde ons
beleidsplan 2021-2026 goed . Samen met 26
andere erfgoedcellen krijgen we
werkingssubsidies om de erfgoedsector in
de regio te blijven ondersteunen. Het
onderzoeks- en publieksproject
Waarschootstof, waar de erfgoedcel partner
in was, kreeg de Provinciale Erfgoedprijs
2020 . Trots!

BELEEF ERFGOED
We kijken uit naar enkele boeiende
erfgoedevenementen in 2021 . De erfgoedcel neemt ook dit jaar de regionale
coördinatie van Erfgoeddag in handen. Alle
organisatoren leveren extra inspanningen
om coronaveilige activiteiten aan te bieden.
In samenwerking met IOED organiseren we
erfgoedvormingen voor alle vrijwilligers.
Het geannuleerde evenement Nacht van de
Meetjeslandse Kerken is uitgesteld naar
november. En bezoek zeker ook onze
reizende expo ‘Komt dat zien! Komt dat
zien! ’ met prachtige kermisaffiches.
Binnenkort te gast in jouw gemeente en
digitaal te bekijken op Erfgoedbank
Meetjesland.

NOG MEER OP DE
DIGITALE TOER

2021
MEETJESLANDS
ERFGOED
In 2007, bij de oprichting van haar erfgoedcel, maakte COMEET een grootschalige
inventaris van het cultureel erfgoed in
het Meetjesland . In 2021 actualiseren we
deze inventaris en vullen we hem aan met
nieuwe categorieën. We stemmen de
inventaris af op accentverschuivingen in het
Vlaamse erfgoedlandschap. Dankzij deze
vernieuwde landschapstekening , kunnen
we onze dienstverlening afstemmen op de
noden en activiteiten in onze regio.
Erfgoedzorgers, archieven, gemeenten en
kerkbesturen kunnen het gebruiken als gids
bij hun onderzoek en activiteiten. Omdat
immaterieel erfgoed een belangrijke plaats
krijgt in de vernieuwde inventaris, nemen
we deel aan een Vlaamse registratieronde
voor muziek- en podiumerfgoed .

We blijven inzetten op digitale erfgoedbeleving en op duurzame bewaring van
digitale bestanden . Het project Meetjeslandse Meesters wordt afgerond met het
verwerken van de resultaten op Wikipedia
en in de erfgoedbank . De website van de
erfgoedbank krijgt een grote update met
heel wat extra mogelijkheden voor de
bezoekers. We zetten in op invoer van
nieuwe beelden en bieden daarom ook een
vorming om te leren werken met de
erfgoedbank. We willen de erfgoedapp nog
meer inzetten voor de ontsluiting van
erfgoed en we willen dit ook stimuleren en
ondersteunen bij onze partners. Daarom
geven we de cultuurambtenaren in de
gemeenten een introductie op het gebruik
van de app.

OOK IN 2021

We blijven jouw loket voor alle erfgoedvragen , we ondersteunen en begeleiden
bij lokale projecten en bij de uitgave van
erfgoedpublicaties. Nu scholen en woonzorgcentra activiteiten binnenshuis moeten
organiseren, krijgt het educatieve aanbod
van de uitleendienst extra aandacht, En we
blijven onszelf bijscholen: twee medewerkers van de erfgoedcel volgen een leeren coachingtraject van het Agentschap
Integratie en Inburgering voor een diverse
erfgoedwerking.
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GOED NIEUWS VOOR DE
ERFGOEDCEL IN 2020

ERFGOEDCEL MEETJESLAND
COÖRDINEERDE ALLES
VOORTREFFELIJK EN WAS EEN HEEL
GROTE STEUN VOOR ONZE SCHOOL.
ZE ZORGDEN VOOR CONTACTEN
MET GIDSEN, MENSEN VAN
WAARSCHOOTSTOF EN ZOVEEL
MEER. ZE LEVERDEN OOK INFO EN
AANBOD AAN ZOWEL OP
INHOUDELIJK EN
ORGANISATORISCH VLAK ALS OP
GEBIED VAN PUBLICITEIT

VRIJE BASISSCHOOL BEKE UIT LIEVEGEM
OVER MUS-E-PROJECT

ANIGAP
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KERMIS
AFFICHES

AUTEURS: GWENDOLYNE ROGGEMAN EN
GREET MELIS

Sinds twee jaar werken de archiefdienst van
Welzijnsband Meetjesland en COMEET
samen om de historische archieven van
het Meetjesland in kaart te brengen.
Tijdens de werkbezoeken aan de
gemeentearchieven bleek al snel dat bijna
elke gemeente kermisaffiches bewaart. In
2020 werden meer dan 600 affiches
letterlijk en figuurlijk onder het stof vandaan
gehaald en samen met archiefmedewerkers en vrijwilligers geïnventariseerd .
Een gespecialiseerde firma digitaliseerde de
affiches, waarna ze in zuurvrij materiaal
werden verpakt . Nu kunnen ze veilig
opnieuw worden opgeborgen in de
archieven, beschermd tegen beschadiging
door licht en lucht. Door de affiches tegelijk
digitaal toegankelijk te maken, kunnen ze
ontelbare keren bekeken worden zonder het
fragiele drukwerk te beschadigen.

REIZENDE
EXPO IN 2021
"KOMT DAT ZIEN!
KOMT DAT ZIEN!"
De oudste affiches van dit project dateren
van het einde van de negentiende eeuw. De
affiches werden opgehangen in de straten
om de kermisfestiviteiten aan te kondigen.
Ze geven vandaag een boeiende en kleurrijke
kijk op meer dan 100 jaar lokale
feesttradities in het Meetjesland en zijn
een bron voor kennis over het verleden.
Sommige exemplaren zijn grafische
juweeltjes . In 2021 reist een expo door het
Meetjesland met een selectie van de
kermisaffiches uit de gemeentearchieven.
Krijg je zin in meer? Op Erfgoedbank
Meetjesland vind je alle affiches in een
digitale expo.

MEETJESLANDSE
KERMISAFFICHES
DE GROOTSTE AFFICHE IS MAAR LIEFST

311
156

CM LANG

CM BREED

689
AFFICHES GEDIGITALISEERD EN
IN DE ERFGOEDBANK GEZET

DE OUDSTE AFFICHE DIE WE VONDEN
DATEERT VAN

1861

In 2020 werd het Platteland Plus project Meetjeslandse Meesters, opgestart in januari 2018,
verlengd tot 30 juni 2021. Op die manier kunnen we de projectresultaten optimaal
verduurzamen: een actief netwerk van kunstenaars, ondersteuning en advies voor
kunstzinnige erfgoedactiviteiten en een dynamisch overzicht van de Meetjeslandse Meesters,
We starten ook een impactmeting van het project en stellen een kader op voor de toekomst.

"OUDE KUNST INSPIREERT TOT NIEUWE KUNST
EN BLIJFT ZO RELEVANT"

ZORG VOOR
ARTISTIEK ERFGOED

COMEETCAFÉ ONLINE
KUNST PRESENTEREN

Samen met het Centrum voor Kunstarchieven
Vlaanderen ondersteunt de erfgoedcel
stichting Pim De Rudder met de inventarisatie
van het archief van de galerie Pim De
Rudder . Een prominent onderdeel van het
Meetjeslandse artistiek erfgoed.

De jaarlijkse trefdag werd in 2020 vervangen
door een online alternatief in de vorm van een
tweede comeetcafé . Het thema was
brandend actueel; Hoe online kunst
presenteren? Naast het webinar konden
kunstenaars ook advies op maat krijgen in een
individuele feedbacksessie .

Daarnaast zochten we, waar mogelijk, naar
een digitale ontsluiting van de
projectresultaten. In de Erfgoedapp vind je
bijvoorbeeld de Beeldenroute Zelzate.
In 2021 dromen we van een wikipedia-pagina
over de meesters en meer kunstroutes in de
Erfgoedapp.

2021
"WAAR DROOM JIJ VAN?"

IMPACT?
Samen met De Schakel, CERA en de Sociale
Innovatiefabriek startten we een traject om
de impact van het project na te gaan . Via
focusgesprekken met verschillende deelnemers blikken we terug op het project, Wat
verliep vlot? Welke soort ondersteuning was
nuttig? Maar vooral: waar droom jij van en
hoe kan COMEET daarbij ondersteunen?

ANIGAP

AUTEUR LOUISE VERMEERSCH
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MEETJESLANDSE MEESTERS
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ATELIER IN BEELD
In 2020 lanceerde KUNSTWERKT een
gloednieuw evenement: 'Atelier in Beeld'. Een
ideale kans om binnen Meetjeslandse
Meesters op zoek te gaan naar de ateliers uit
onze regio.
COMEET organiseerde een extra online
infosessie voor deelnemers uit het
Meetjesland. Uiteindelijk schreven 38
enthousiaste ateliers in. Niet slecht voor een
eerste editie!
Helaas bleek al in maart dat een fysiek open
atelierweekend niet kon doorgaan.
KUNSTWERKT zet de ateliers daarom in april
en mei 2021 extra in de kijker via een online
platform een een mediacampagne!
Ook COMEET plant in dit kader een
promotiecampagne en zet zo de
Meetjeslandse ateliers in de verf!

In het najaar plannen we een (hopelijk fysiek)
ontmoetingsmoment voor kunstenaars en
maken hen zo warm voor de volgende editie
in 2022!

"MEETJESLANDSE
ATELIERS IN DE
KIJKER!"
Je blijft op de hoogte van nieuwtjes uit de
regio over beeldende kunst via de
nieuwsbrief of facebookpagina!

K unstenaars die op zoek zijn naar
collega's, een oproep willen lanceren of hun
werk willen delen, kunnen lid worden van de
facebookgroep 'Meetjeslandse Meesters voor
kunstenaars'

MEETJESLANDSE MEESTERS
VOLGERS OP FACEBOOK

2

156
111

1

ONLINE NETWERKMOMENTEN

ERFGOEDROUTE OP DE ERFGOEDAPP

LEDEN IN DE FACEBOOKGROEP

4 163
NIEUWSBRIEVEN

ABONNEES NIEUWSBRIEF
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IOED MEETJESLAND
AUTEUR: SOPHIE ANSEEUW

2020, ook voor de IOED Meetjesland was dit
een heftig jaar . De coronacrisis heeft een
grote impact gehad op de structurele en
projectmatige werking rond het onroerend
erfgoed in het Meetjesland. We hebben veel
ad hoc gewerkt, flexibel ingespeeld op
steeds vernieuwde maatregelen, onze
grenzen afgetast en er af en toe zelfs over
gegaan.
Wat we helaas moesten uitstellen, is de
verdere actualisatie van het bouwkundig
erfgoed en de waardering ervan. Ook het
project Van mijn Erf liep vertraging op en de
Nacht van de Meetjeslandse Kerken werd
last minute opgeschort.

Ondanks de herhaaldelijke herwerkingen van
het vooropgestelde actieplan, zijn we toch
trots op de resultaten van dit jaar!
We deden heel wat plaatsbezoeken van
erfgoedpanden, dit resulteerde in 166
(pré)adviezen voor de gemeenten.

"IT TAKES TWO
TO TANGO"
Eerlijk waar, zonder de vele
samenwerkingsverbanden hadden we nooit
zo'n mooi resultaat kunnen bereiken. In
tijden van crisis ontdek je echt het belang
van een goed netwerk ...

ARCHEOLOGIEDAGEN

Omwille van de beperkingen door Covid-19,
diende Open Monumentendag herdacht
te worden. Naast de klassieke rondleidingen
(met inschrijvingen) werd er samengewerkt
met de Erfgoedcel Meetjesland. We
gebruikten de ErfgoedApp en werkten nietbegeleide erfgoedwandelingen uit in
Waarschoot, Aalter, Maldegem en
Zelzate. Dit was een groot succes! De
wandelingen werd die dag 128 keer
gedownload.

We begeleidden scholen en particulieren
op de opgravingen in MaldegemKrommewege (De Logi & Hoorne, GATE). Er
waren een 300-tal bezoekers waarvan
een 160-tal leerlingen. Op zondag werd een
lezing over de opgravingen gegeven, live
voor 20 mensen en via livestream voor ca.
500 mensen. Een succes!

ERFGOEDLEZINGEN

De IOED Meetjesland startte in 2020 met
een lezingenreeks omtrent landschappelijk,
archeologisch en bouwkundig erfgoed in
het Meetjesland. Het betreft verborgen of
miskend erfgoed.
Omwille van de coronamaatregelen kunnen
de lezingen niet fysiek doorgaan. Daarom
worden ze gelivestreamd . Het publiek kon
vanuit de zetel meekijken en vragen
stellen . Er werd gedeeld via de facebookpagina’s van de IOED, RLM, Veneco,
COMEET, UGent, Alumni Erfgoedstudies en
Toerisme Meetjesland, de website van
COMEET en via YouTube. Flyers werden
verspreid via de Meetjeslandse bibliotheken,
de partners en online. Verdere promotie
gebeurde via de Nieuwsbrief van COMEET.

2021
HET JAAR VAN
ONROEREND ERFGOED!
Op 1 december sprak professor Philippe
Crombé over het verdwenen meren- en
duinenlandschap van het Meetjesland .
Deze lezing bereikte zo’n 800 mensen.
Op 12 januari spreekt Regionaal Landschap
Meetjesland over de ijskelder-bewoners
van het Meetjesland en op 9 februari gaat
het over de Meetjeslandse hoeves. Omwille
van het grote succes, zou de IOED
Meetjesland in het najaar van 2021 een
tweede editie van de erfgoedlezingen
willen lanceren.

Naast de standaard adviesverlening en
begeleiden van de gemeenten op vlak van
onroerend erfgoed, willen we de inventaris
actualiseren en de waardering van het
erfgoed opstarten .
Opnieuw hadden we graag een aantal
projecten georganiseerd zoals Nacht van
de Meetjeslandse kerken, inventarisatie en
waardering funerair erfgoed Aalter,
erfgoedlezingen vervolg, Open
Monumentendag, project spoorerfgoed,
erfgoedcursussen in samenwerking met de
erfgoedcel, agrarisch erfgoed, archeologiedagen,…
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OPEN MONUMENTENDAG

IOED MEETJESLAND

229

VOLGERS OP FACEBOOK

4

ONLINE EVENTS

128
ERFGOEDAPP
DOWNLOADS OP OMD

KORTFILM NACHT VAN DE
MEETJESLANDSE KERKEN
IN BEKEKEN MINUTEN

166

ADVIEZEN
BOUWKUNDIG ERFGOED

3279
1300
LIVESTREAM BEZOEKERS
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AUTEUR: REBECCA VAN RECHEM & ELLEN VAN
BASSELAERE

WELKOM TERUG IN DE
MEETJESLANDSE BIBS
Voor de heropstart van de bibs na de eerste
lockdown, organiseerde COMEET een groot
coronaoverleg met de bibs en
cultuurdiensten. De nood aan een
gezamenlijke heropstart met heldere en
eenduidige communicatie was groot.
COMEET zette hiervoor de SAFE-BIB
campagne op waarmee alle Meetjeslandse
bibs hun publiek terug welkom heette.
FOTO: STEVEN TANGHE

NIEUWE DIGITALE
DIENSTEN

Sinds de tweede lockdown zijn overigens de
bibliotheken als enige cultuurdiensten open
gebleven. Een mooie erkenning van hun
cruciale rol als basisvoorziening voor
cultuur , ontmoeting, leesbevordering en
persoonlijke ontwikkeling !

2021
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50
jaar. Regiobib Meetjesland viert mee met
een live voorstelling van Hilde Rogge te
volgen in alle scholen en de Facebookpagina
van COMEET.

Dankzij stimuleringssubsidies door
COMEET kon de Regiobib Meetjesland aan
alle bezoekers maar liefst drie nieuwe
digitale diensten aanbieden: persoonlijke
leessuggesties via Mijn leestipper (voor
volwassenen) en Bieblo (voor kinderen).
Bovendien zijn er nu ook e-boeken te
ontlenen in de bibs!
Geen overbodige luxe in deze Coronatijden!
De nieuwe diensten werden gepromoot via
een laagdrempelige campagne op UiT in
het Meetjesland 'In 3 stappen naar een
andere wereld!' Een artikel in de Promeet
zette de diensten nogmaals in de kijker.

Daarnaast organiseert regiobib Meetjesland
in 2021, volgens de dan geldende
maatregelen 'Baby’s@debib', een gezellig
info- en verwenmoment met koekjes en
boekjes en 'Boekstart' , een interactieve
workshop over voorlezen aan baby’s en
peuters in kader van Boekstartdag .

REGIOBIB MEETJESLAND
MEER DAN

1500 3
2

NIEUWE DIGITALE
DIENSTEN

LEERLINGEN EN JUFFEN
KEKEN LIVE MEE

CORONAPROOF
CAMPAGNES

760
EXTRA KIJKERS VOLGDEN
OP FACEBOOK OF
YOUTUBE

5

ONLINE
VERGADERINGEN

AUTEUR: GIANNI FOCQUAERT & REBECCA VAN RECHEM

NIEUW
VANAF 2021
MEETJESLANDS
EVENEMENTENFORUM
COMEET, Toerisme Meetjesland &
Meetjesman slaan de handen in elkaar voor
een heus Meetjeslands Evenementenforum. Een driedaags online interactief,
inspirerend en educatief forum over de
organisatie van evenementen. Van tips &
tricks door professionals, debatten,
praktische ondersteuning op allerhande
niveaus, tot inspirerende voorbeelden.

PODIA
Samen met COMEET hielden de grote podia
in onze regio (CC De Herbakker, CC
Stroming-Evergem, muziekclub N9…)
nauwlettend de vinger aan de pols over een
eventuele heropstart. De nieuwe online
podiumervaringen die ze hun publiek
aanboden, zoals Radio Streaming Evergem
en Herbakker TV, waren belangrijke
experimenteerkansen en nieuwe
expertise in de regio.

Het doel van dit event is in eerste
instantie om al de Meetjeslandse
organisatoren te ondersteunen maar deze
ook in de toekomst écht samen te brengen .
We willen dit event jaarlijks herhalen met
als doelen: expertise uitwisselen, samenwerkingen faciliteren, afstemming in de
regio, inspireren en ondersteunen van
organisatoren op verschillende vlakken.

COMEET ondersteunde zoveel mogelijk de
regionale communicatie via de nieuwe
Facebookpagina van UiT in het Meetjesland
en UiTschieters.

.
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MUZIEK, PODIA &
EVENEMENTEN

MUZIKANT & DJ IN 'T MEETJESLAND
BESLOTEN FACEBOOKGROEP MET

335

MEETJESLANDSE MUZIKANTEN DIE ELKAAR
SUPPORTEN EN ERVARINGEN UITWISSELEN

GEDURENDE HET EERSTE
BESTAANSJAAR

103
POSTS MET HEEL WAT
INTERRACTIE IN DE
COMMENTS

ANIGAP
TEEMOC • 52

CULTUUR(BELEIDS)MAKERS
AUTEUR: REBECCA VAN RECHEM EN ELLEN VAN BASSELAERE

De Meetjeslandse cultuurbeleidsmakers hebben ook in coronatijden alles op alles gezet voor
cultuur. COMEET stimuleerde zijn netwerk van elkaar te leren en informeerde waar kon.
Begeleiding op maat was in 2020 ook van groot belang. We vertegenwoordigen onze
Meetjeslandse cultuursector ook graag bovenlokaal.

CULTUURNET
WERK
STUDIEBEZOEK
KONNEKTOR
Op een mooie nazomeravond trokken de
Meetjeslandse cultuurmedewerkers en beleidsmakers naar de kerk van
Kerkbrugge-Langerbrugge voor een
studiebezoek aan het project Konnektor.

COMEET ondersteunde dit bovenlokale en
transversale kunstenproject inhoudelijk
via advies, subsidies en netwerkvorming.

DE ZAAK CULTUUR
Kan er een Michelangelo opstaan uit het
Meetjesland?
De zaak cultuur was een grootschalige
online studiedag op 3 en 4 december op
gezamenlijk initiatief van een aantal
bovenbouworganisaties/steunpunten.
COMEET werd gevraagd een bijdrage te
leveren over de relatie tussen
cultuurbeleving in de stad en op het
platteland.
Dit resulteerde in een interview met Steven
Tanghe, bibliothecaris in Zelzate, en Els
Beullens, directeur CC Stroming in Evergem.

"GEEF RUIMTE, TIJD,
MIDDELEN EN VERTROUWEN
OM VEEL TOT BLOEI TE
LATEN KOMEN"

Ook in coronatijden probeerden we zo goed
mogelijk projecten te ondersteunen.
Begeleiding op maat betekende zowel
mensen samenbrengen als informeren ,
tips geven of vragen beantwoorden .

SPOEDVORMING
CULTURELE
ACTIVITEITENPREMIE

Corona weerhield er ook het bestuur van
COMEET niet van om nauw met elkaar in
contact te blijven! Via de nieuwe
Whatsappgroep en een zestal online
meetings doorheen 2020 werden volop
ervaringen uitgewisseld over de precaire
situatie van de cultuursector en bijvoorbeeld
de besteding van de relancemiddelen.

"VRUCHTBARE MARATHONVERGADERING MET MIJN
CULTURELE COMEETCOLLEGA'S!
SAMEN VOOR CULTUUR"
HERLINDE TRENSON | VOORZITTER COMEET

COMEET spoorde de cultuuractoren aan
zoveel mogelijk gebruik te maken van de
diverse ondersteuningsmogelijkheden in
coronatijden. Door de steunmaatregelen te
verzamelen op de website en hierover te
communiceren in de nieuwsbrief en
Facebookpagina, informeerden we de
Meetjeslandse cultuurspelers.
Toen de Vlaamse overheid 35 miljoen euro
vrijmaakte voor de c ulturele
activiteitenpremie loodsten we
geïnteresseerden door de
aanvraagprocedure.

2021
We willen in 2021 opnieuw een heropstart
van de lokale cultuursector en verenigingen
ondersteunen. Inzetten op coronaproof
alternatieven blijft ook een must. Op die
manier willen we zoveel mogelijk
cultuurmakers en -liefhebbers cultuur laten
beleven.
Daarnaast nemen we deel aan State of the
Region Gent-Eeklo en staan projecten als
Relaas en Ruimte Voor Verbinding op de
planning.
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RAAD VAN
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BEGELEIDING
OP MAAT

REDACTIE
Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo
T 09 373 75 96 | E info@comeet.be
www.comeet.be
COMEET werkt met en voor de Meetjeslandse gemeenten en stad: Aalter, Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate

