
   

 

Volks Brugge: Leven op Sint-Anna 

 
De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2018 komt er aan. Op 

zaterdag 28 april verzamelen de West-Vlaamse heemkundigen in Brugge. We 

worden er ontvangen door het Brugs Ommeland/Kon. Heemkundige Kring Maurits Van 
Coppenolle vzw, die ons een dag aanbiedt, opgebouwd rond het leven op de Sint-Annawijk 
in Brugge.  
 

9.30 Verwelkoming met koffie in het Sint-Leocollege, Elisabeth Zorghestraat 8000 Brugge 
 (ingang via de speelplaats).  
10.00 Welkomstwoord en toelichting van het dagprogramma door Ewald Vancoppenolle,  
 voorzitter van het Brugs Ommeland/Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.  
10.15 Kant, een verbinding tussen twee extreme werelden: die van de kantmaker en die van 

de kantdrager, voordracht door Martine Brugman: 
11.15 De kantnijverheid in West-Vlaanderen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, 

voordracht door Jan D’hondt, hoofdarchivaris stad Brugge: 
12.15 Jaarverslag Heemkunde West-Vlaanderen 2017 door voorzitter Philippe Haeyaert 
12.30 Broodjeslunch.  
13.30 Verplaatsing naar de diverse activiteiten in de Sint-Annawijk: keuze te maken tussen: 
   - Kantcentrum en Adornesdomein met de Jeruzalemkapel 
   - Volkskundemuseum en de Sint-Annakerk 
   - Engels klooster en Sint-Sebastiaansgilde 
17.00 Het belang van samenwerking tussen de plaatselijke heemkringen en het Volkundemuseum 

door Geert Souvereyns, coördinator Volkskundemuseum 
 Uitreiking Prijs Heemkunde West-Vlaanderen met aansluitend receptie.  
19.00 Diner in Salons Lodewijk van Male, Maalse Steenweg 488, 8310 Brugge.  

Op vel gebakken pladijs met wortel- en korianderpuree  
Filet mignon gegrild vergezeld van zijn garnituur en een duo van sausjes met kroketjes  
Structuren van koffie 
Mokka met zoetigheden  
Aangepaste wijn, water of bier  

 

Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen maandag 16 april via het online 
inschrijvingsformulier op de website www.heemkunde-westvlaanderen.be   
De deelname voor dagprogramma bedraagt 20 euro (inclusief broodjeslunch), wie 
deelneemt aan het diner betaalt 65 euro voor de hele dag. Uw inschrijving is pas geldig 
na betaling op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen BE50 7380 0624 6418, eveneens 
ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.  
We vragen de Torhoutse leden om ook een seintje te geven aan de Torhoutse secretaris 
(desender.decramer@scarlet.be of 050/21 18 89). Ook als de inschrijving niet vlot, hoef je 
niet te aarzelen om contact op te nemen. 
 
Er is gratis parking voorzien op de speelplaats van het Sint-Leocollege, ingang 

http://www.heemkunde-westvlaanderen.be/
mailto:desender.decramer@scarlet.be


   

Elisabeth Zorghestraat via de Carmersstraat. 


