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KOEKELARE 

Sabine Van Eynde (51) groeide op

in de regio van Sint-Niklaas en

streek op haar twintigste neer in

West-Vlaanderen. Het West-

Vlaamse dialect spreekt ze

vloeiend en ze voelt zich hele-

maal thuis in onze provincie. “Ik

woon nu ondertussen al enkele

maanden in Koekelare en ik voel

me hier heel erg welkom. Koeke-

lare is naar mijn gevoel een ge-

meente die heel cultuurminded

is. Zo kreeg ik al een bezoekje van

cultuurschepen Jessy Salenbien.

Zij was zeer geïnteresseerd en had

ook haar huiswerk gemaakt voor-

af. Zo wist ze al heel wat over Da-

vid Kuppens en Gudrun de Vlam,

de gastkunstenaars die hun werk

deze maand tonen in de galerij.

Ook Franky Vantyghem, dienst-

hoofd Cultuur & Toerisme van de

gemeente, kwam al op bezoek. Ik

kreeg de uitnodiging om deel te

nemen aan het project Artiest up

stroate, een nieuw initiatief waar-

mee de gemeente Koekelaars ta-

lent in beeld brengt via een reeks

online filmpjes”, opent Sabine. 

Zelf is ze glaskunstenares. Die

ambacht leerde ze van... zichzelf.

“Klopt, ik ben wat ze noemen een

autodidact. (lacht) Glas is een van

de oudste en meest creatieve

bouwelementen die er bestaan. Al

van in de vroege oudheid werd er

glas gebruikt. Anders dan steen,

werd glas ook als decoratief ele-

ment toegepast, dit naast haar

functioneel element. Dat is net

wat me zo aantrekt in dit mate-

riaal”, vervolgt de kunstenares. 

“Glaskunst en het creatief bezig

zijn, is mijn uitlaatklep. In mijn

atelier kom ik tot rust en kan ik

mijn nieuwe creatieve ideeën uit-

werken. Ik hou van zeer uiteen-

lopende vormgevingen en kunst-

stijlen: van abstract, subjectief tot

figuratief. Inspiratie vind ik in de

natuur maar ook in mijn eigen

omgeving. In de beginjaren ging

mijn voorkeur uit naar opaal glas,

maar tegenwoordig werk ik vooral

met waterglas en mondgeblazen

glas, veelal gecombineerd met

geoxideerd ijzer.”

Maar Sabine is meer dan een

kunstenares. Ze houdt ook van

andermans creativiteit en dat was

een van haar drijfveren om met

De Sterre te starten. “Maar ook

omdat ik wil dat iedereen kennis

kan maken met kunst in zijn uit-

eenlopende disciplines en omdat

ik het interessant vind dat het pu-

bliek kennis kan maken met kun-

stenaars, ben ik met de galerie ge-

start. De Sterre loopt voor een

stuk ook door in mijn eigen wo-

ning. Zo kunnen bezoekers een

beeld vormen van hoe een kunst-

werk in hun eigen interieur tot

zijn recht kan komen.”

GASTKUNSTENAARS

In mei is het werk te zien van Da-

vid Kuppens uit Leopoldsburg.

De kunstenaar toont er zijn schil-

derijen. Gudrun De Vlam uit Ou-

denburg showt er haar kerami-

sche en bronzen beelden. “Ik kies

heel bewust voor een combinatie

van hangend en staand werk. Elke

maand zijn twee andere kunste-

naars te gast. De agenda loopt al

goed vol”, glundert de vrouw des

huizes die uiteraard ook haar ei-

gen werk tentoonstelt. 

De Sterre is gelegen langs de Ster-

restraat 122. De kunstgalerie is el-

ke vrijdag, zaterdag en zondag te

bezoeken van 14 tot 19 uur of na

afspraak op het nummer 0496 99

89 15. Iedere eerste vrijdag van de

maand is er een nocturne tot 21

uur met het werk van de nieuwe

gastkunstenaars. 

Sabine organiseert ook work-

shops over haar eigen kunstdisci-

pline. Alle info vind je daarover

op haar website.

www.sabinevaneynde.com
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“Koekelare is een gemeente
die heel cultuurminded is”

Sabine Van Eynde opende haar kunstgalerie De Sterre bij haar thuis in de Sterre-
straat. (foto Coghe)

_________

“ Inspiratie
vind ik in de
natuur en in
mijn eigen
omgeving”
SABINE VAN EYNDE

_________

KOEKELARE Sabine Van

Eynde opende bij haar

thuis in de Sterrestraat

haar kunstgalerie, die ze

heel toepasselijk De Ster-

re doopte. Sabine is zelf

glaskunstenares en houdt

ook van andermans crea-

tiviteit. “Elke maand stel-

len telkens twee andere

gastkunstenaars hun

werk hier tentoon.”

DOOR BIEKE COBBAERT

‘All of me’, een glaskunstwerk van de vrouw des huizes. De stiel leerde ze op
zichzelf. “Ik ben autodidact.” (foto BC)

“De galerie loopt door in de woning. Zo krijgen de bezoekers ook een beeld van hoe het werk tot stand kan komen in hun
eigen interieur”, aldus Sabine. (foto BC)
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