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Eeklo           
Meetjesland 

 

 
Pop-commissie 2                    Woensdag 19/10/2016   

 
Locatie: AZ Alma, Eeklo 

 
Aanwezig: Lieven B., Frank D.B., Luc S., Martin DV, Henk Vincent (AZ Alma), Joke De Keyser 
(Kunstcommissie AZ Alma) Roos Lauwaert (huidige directeur Kunstacademie Eeklo) Catalina Blaton 
(leerkracht Kunstacademie) 
 
Verontschuldigd: Ignace D. 

 
Volgende POP-vergadering:  datum afhankelijk van de evolutie van de uitvoering  

 
 
De K-Doll werd afgehaald in de Kunstacademie en overgebracht naar 
het AZ Alma, dit om in levende lijve te kunnen zoeken naar een ideale 
duurzame plaats voor lange termijn, en… in een kinderrijke omgeving. 
 
Blijkbaar was de academie nogal verrast dat de POP zo mooi wit en glad 
was (alléz, wie zou dat gedaan hebben) 
 
Na verschillende plaatsen te hebben gezocht in het AZ Alma vonden we 
de ideale plaats. Dit werd de speelruimte in de pediatrie omdat daar 
voldoende ruimte is, gezellig is,  en niet hinderlijk is voor rondrijdende 
bedden. 
 
Men had duidelijk in de academie al heel wat gebrainstormd over de 
uitvoering. De gemeenschappelijke conclusie is dat we beter die 
kunstflreule’s samen met de leerlingen van de academie de volledige 
artistieke bevoegdheid geven om er iets moois van te maken. 
 

        “Catallina Blaton licht toe” 
 
Lieven B. heeft dan ook prompt beloofd om te zorgen voor een degelijke stabiele voet, voor de pop (een 
overschotje van een windmastje of van een kraantje…) waarvoor onze uitraard bijzondere gewaardeerde 
dank voor deze bereidwilligheid tot het welslagen van dit mooie project. De academie zal dit uitwerken en de 
uitvoering van de voet zal een “challenge” voor Lieven zijn. Een gedenkplaat en een folderhouder zullen deel 
uitmaken van de voet. 
 

In alle geval is het Joke De Keyser van de AZ Alma-
kunstcommissie die erover zal waken dat dit 
kunstzinnige project overeenstemt met de smaak en de 
stijl van het moderne nieuwe ziekenhuis AZ Alma. 
 
Ik stem de adressen van Petra Criel (hoofdverpleegster 
pediatrie) en Stéphanie Peene (psychosociale 
assistente AZ Alma) af met de kunstacademie. Dit voor 
onderling overleg voor de behoeften en angsten van de 
jongste ziekenhuispatiëntjes voor de grote nieuwe K-
Doll. 
  
We hebben alvast afgeproken om op vrijdag 20/01/2017 
om 19:00 u voorafgaand aan de statutaire vergadering 
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(voor zij die dit willen) even een bezoek te brengen aan de kunstacademie in Eeklo om de evolutie samen 
met Catalina Blaton te kunnen aanschouwen. 
 
We zouden dan ergens begin maart 2017,in een stil omgevingsmoment (misschien voorafgaand aan de 
statutaire vergadering van 03 maart ) de afgewerkte pop officieel overhandigen 17/03/2017. Dit vonden zowel 
Henk Vincent als de Kunstacademie een goed moment. 
 
 
Wordt vervolgd….. 
 
 
 

 


