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Dames en heren,
Erfgoeddag staat weer voor de deur.
Ondertussen een jaarlijkse traditie in heel
Vlaanderen op de eerste zondag na de
Paasvakantie. In Brugge maken we er opnieuw
een tweedaagse van. Stip zaterdag 22 en
zondag 23 april aan in je agenda.
Het thema dit jaar is ZORG. In de eerste plaats
in de betekenis van zorgen voor ons erfgoed, in
een voortdurende strijd tegen de tand des tijds.
Maar uiteraard is er ook heel wat aandacht voor
de zorg voor personen, vroeger en nu.
Dit jaar telt het evenement 80 activiteiten in
Brugge. Geniet van tentoonstellingen of verken
al wandelend het zorgzame verleden van

Brugge. Volg opmerkelijke lezingen of steek zelf
de handen uit de mouwen tijdens verschillende
workshops. De erfgoedorganisaties werkten
een mooi aanbod uit. Het doet me plezier dat
ook heel wat Brugse zorginstellingen hun
schouders onder het Erfgoedweekend zetten
met heel wat zorgactiviteiten. Brugge kent
immers een lange zorggeschiedenis waar we
terecht trots op zijn.
Kan je niet kiezen uit het ruime aanbod
aan activiteiten? Geen nood, tijdens het
Erfgoedweekend kan je steeds terecht in het
Centraal infopunt in het Rijksarchief Brugge.
Enthousiaste vrijwilligers staan er klaar om
jouw programma uit te stippelen. En je kan er

meteen ook heel wat lezingen, demonstraties
en tentoonstellingen meepikken.
Vergeet vooral niet te reserveren voor jouw
favoriete activiteit. Hoe je dit doet, staat verder
in de brochure.
Tot slot een woord van dank voor de
zorgzame handen van de vrijwilligers en
erfgoedmedewerkers zonder wie dit weekend
niet zou kunnen plaatsvinden. Dankzij hun
betrokkenheid blijft ons erfgoed bestaan.
Ik wens je een ZORGeloos Erfgoedweekend!
Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge

Centraal infopunt
Za 22 april: 13.30 tot 17.00 uur
Zo 23 april: 10.00 tot 18.00 uur
Rijksarchief Brugge
Predikherenrei 4A, 8000 Brugge

Toegankelijkheid activiteiten
Volledig toegankelijk (groen)
Gedeeltelijk toegankelijk (oranje)
Niet toegankelijk (rood)

Bereikbaarheid

De Lijn
De bussen van De Lijn brengen je naar alle Erfgoeddagactiviteiten in Brugge. Op www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017 vind je welk busnummer
je best neemt voor welke activiteit.
Tip: Op zondag kan je met twee personen gratis de bus nemen naar aanleiding van Erfgoeddag. Knip hiervoor de bon op de voorlaatste pagina uit.
Rijksarchief Brugge
• Te voet of met de fiets vanuit de Langestraat of de Predikherenrei
• Bus 6 of 16 stopt voor de deur in de Predikherenrei
• Met de wagen? Parkeer je wagen op de Parking Centrum aan het station
van Brugge en neem gratis bus 6 of 16 op vertoon van je parkeerticket.
Eventueel kan je ook parkeren in de parking Alfapark Langestraat (inrijden via Predikherenrei)

Reserveren of niet?
Om alle bezoeken zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn we genoodzaakt om voor bepaalde activiteiten met reservaties te werken.
Deze activiteiten zijn aangeduid met het rode blokje ‘reserveren’.

Hoe reserveren?

Online inschrijven is het meest efficiënt. Je inschrijving is pas definitief na
ontvangst van een bevestiging. Breng deze mee naar de start van de activiteit. Om iedereen de kans te geven deel te nemen, kan je per inschrijving
voor maximum twee activiteiten voor vijf personen reserveren.
Online
Reserveren kan enkel vanaf maandag 17 april om 10.00 uur
tot en met donderdag 20 april om 22.00 uur via
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017.
Telefonisch
Wie zelf niet online kan reserveren, kan telefonisch reserveren eveneens

vanaf maandag 17 april tot donderdag 20 april, enkel in de voormiddag van
10.00 tot 12.30 uur op 050 44 50 48.
Er worden geen inschrijvingen per e-mail aanvaard.

Help, mijn favoriete activiteit is volzet!

Jammer, maar er zijn nog veel boeiende activiteiten waarvoor je niet moet
reserveren. Blader nog eens door deze brochure. Er worden geen wachtlijsten aangelegd. Eventuele vrije plaatsen worden enkel nog verdeeld aan de
start van de activiteit.

Fotowedstrijd #WijZorgenVoorOnsErfgoed
Welk erfgoed verzorg jij? Bezit je een erfstuk dat je angstvallig bewaakt tegen kinderhanden of koffievlekken?
Verbergt je kookboek aloude beproefde familierecepten? Kortom, hoe draag jij zorg voor je erfgoed? Laat het ons weten!

Doe mee aan de fotowedstrijd.
1.
2.

Neem een foto van jezelf met jouw erfgoedstuk waarvoor je zorg draagt.
Post je foto voor 12 april op www.erfgoedcelbrugge.be/wijzorgenvooronserfgoed en
vertel ons waarom of hoe je hiervoor zorg draagt.

Wat doen we met de inzendingen?
Tijdens het Erfgoedweekend presenteren we een selectie van de inzendingen in het Centraal infopunt.
Het publiek kan stemmen op de foto’s met het mooiste ZORGverhaal.
Mooie prijs
De winnaar wordt uitgenodigd voor een exclusieve daguitstap in Brugge voor een groep van 10 personen op een datum naar keuze.
Inspiratie nodig?
Je vindt al enkele voorbeelden in deze brochure.
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Erfgoedcel Brugge
ERFGOEDCEL BRUGGE is de drijvende kracht achter Erfgoeddag Brugge.

Wat doet Erfgoedcel Brugge?

Erfgoedcel Brugge bouwt sinds 2001 een ondersteunende werking uit rond
Brugs cultureel erfgoed. Vanuit uiteenlopende invalshoeken en via verschillende wegen geeft ze zo bekend en minder bekend erfgoed een plek in de
schijnwerpers. Een eigentijdse omgang met dingen van vroeger staat hierbij
voorop.
Erfgoedcel Brugge draagt samenwerking hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend met de lokale erfgoedspelers. Maar evenzeer met andere organisaties
die gecharmeerd zijn door de sporen van hun verleden. Vanuit die samenwerking groeit een steeds breder en hechter Brugs erfgoednetwerk.
Meer info:
www.erfgoedcelbrugge.be

Maak kennis met Erfgoedcel Brugge.

Lothar Casteleyn, coördinator erfgoedbeleid
Zorgt voor de algemene coördinatie, volgt het erfgoedbeleid, ondersteuningsbeleid en de werking rond religieus erfgoed op.
Katrien Steelandt, coördinator erfgoedcommunicatie
Werkt aan de communicatie, Erfgoeddag, digitalisering van erfgoed en
nieuwe mediaprojecten.
Ina Verrept, coördinator erfgoedpubliekswerking
Staat in voor de werking met specifieke doelgroepen (o.a. sporterfgoed)
en het platform Historische Bronnen Brugge.
Anje Timmerman, administratief medewerkster
Ondersteunt de collega’s en de algemene werking en is het aanspreekpunt voor
de vrijwilligerswerking en de uitleen van de reminiscentiekoffers Souvenirs.
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Beelden titelpagina’s

ErfgoedBrugge.be

Coverbeeld
Een doktersconsultatie in het Sint-Godelieve-instituut voor moederhulp
in de Nieuwstraat, 1930.

Gezinsactiviteiten
Landarbeiders en kinderen op het veld aan de kanaalarm bij de
Minnewaterbrug, 1935.

Tentoonstellingen
Veel volk op de vernissage van een tentoonstelling in de fotozaak
A. Brusselle in de Steenstraat, 1970.

Concerten / Voorstellingen
Portret van een man met hond, 1959.

Lezingen / Gesprekken
Gezellig tafelen tijdens een bruiloftsfeest op het terras van
hotel-restaurant Le Panier d’Or op de Markt, 1928.
Wandelingen / Fietstochten
Weeskinderen van de Wezenschool Sint-Vincentius a Paolo wachten
ter hoogte van het Wijngaardplein op de ‘Bananenstoet’ die zal
voorbijtrekken, 1923.
Rondleidingen / Open huizen
Huis Sint-Raphaël van de stichting Licht en Liefde in de Jeruzalemstraat,
die onder meer een blindenbibliotheek huisvest, 1946.

Demonstraties
Steenhouwer op de Burg tijdens werkzaamheden aan de Proosdij, 1972.
Workshops
Psychiatrische patiënten leren werken met vlas als deel van
hun therapie in het Sint-Juliaaninstituut in de Boeveriestraat, 1920-1930.
Erfgoeddag Brugge dankt alle partners
Koning Boudewijn en Koningin Fabiola nemen tijdens hun
Blijde Intrede in Brugge de tijd voor een hartelijk gesprek
met meisjesgidsen met een beperking op de Burg, 1962.
© Stadsarchief Brugge (verz. Brusselle-Traen)

Tentoonstellingen
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tentoonstelling

tentoonstelling

Naar een geschreven taal
voor blinde mensen

150 jaar
zoetwatervisserij

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

In het begin van de 19de eeuw ontstaat ook in Brugge onderwijs voor
blinden en slechtzienden. Reliëfschriften met ‘gewone’ letters betekenen de start van hun geschreven taal. Later ontwerpt Louis Braille het
- nu universele - brailleschrift met de specifieke puntencode. Boeken
en technische hulpmiddelen uit het archief Spermalie (vzw De Kade)
illustreren dit. Test ook zelf een brailleschrijfmachine.

De familie Danneels verzamelt sinds vier generaties alles rond zoetwatervisserij. Patrick Danneels, Bruggeling en gepassioneerd visser, zorgt
met hart en ziel voor deze collectie materialen, boeken en gadgets. Hij
presenteert een kleine greep uit het gigantische aanbod: van dobber tot
beetmelder, van uniek handgemaakt materiaal tot massaproduct.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Vzw De Kade (Spermalie) i.s.m. Erfgoedcel Brugge

Org.: Familie Danneels i.s.m. Erfgoedcel Brugge
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tentoonstelling

Heemkring Dudzele:
zorgdragers sedert 1985

Religieus erfgoed,
een zorgenkind

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 14.00 en 18.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 13.00 uur,
14.00 en 18.00 uur

Heemkring Dudzele verzamelt alles rond het verleden van Dudzele.
Rouwbrieven, bidprentjes, foto’s, voorwerpen, archieven van Dudzeelse
verenigingen: het krijgt allemaal een plek in het museum ‘De Groene
Tente’. De zorg voor het Dudzeelse erfgoed omvat vele aspecten. Zo
worden oude foto’s, dia’s en filmpjes gedigitaliseerd en worden verenigingen warm gemaakt om hun archief te deponeren. Maak kennis met
deze enthousiaste erfgoedvereniging en hun eindeloze zorg voor het
Dudzeelse erfgoed!

Vele gebruiksvoorwerpen uit de liturgie en cultus zijn door hun kostbaarheid, gebruikte materialen of vervaardiger kunstvoorwerpen geworden.
Hoe ga je best om met dergelijke (kerk)schatten? Wat met toegankelijkheid en beveiliging? Zijn onze historische kerken bidplaatsen met
museumfunctie geworden? En hoe pak je best het behoud en beheer van
deze kerkschatten aan?

Waar: Sint-Jakobskerk, Sint-Jakobsplein
Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Musea Brugge - consulent religieus erfgoed i.s.m. Kerkbestuur Sint-Jakobs
de Meerdere

Org.: Heemkring Dudzele

Tip: De tentoonstelling loopt nog tot 30 juni (zondagvoormiddag gesloten)
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tentoonstelling

presentatie

Voor en na: 25 jaar
boekrestauratie in de
Openbare Bibliotheek Brugge

Bib aan huis /
Zorggedachten

Za 22 april | tussen 9.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur
Met unieke middeleeuwse handschriften, een ruime collectie incunabelen en oude drukken en het Guido Gezellearchief bewaart de Openbare
Bibliotheek Brugge een bijzonder indrukwekkende erfgoedcollectie.
Ieder jaar laat de bibliotheek een aantal van haar erfgoedstukken restaureren. Deze tentoonstelling toont je de ‘voor en na’ en laat zien hoe
restauratoren te werk gaan.

Za 22 april | tussen 9.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur
Kan je zelf niet meer naar de bib komen? Dan komt de bib naar jou
toe. ‘Bib aan huis’ is een extra dienstverlening voor langdurig zieken,
personen met een beperking of ouderen die moeilijk te been zijn. Maak
kennis met deze service op Erfgoeddag en neem dan ook een kijkje in de
striphoek van de bib. Daar presenteren we enkele inspiraties van Bart
Deltour. Bart Deltour werkt bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Als
getuige van de warme, deskundige zorg van professionelen, vrijwilligers
en mantelzorgers, schrijft hij gedachten en gedichten neer rond zorg.

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
Org.: Openbare Bibliotheek Brugge
Tip: De tentoonstelling loopt nog tot 13 mei 2017 tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
Org.: Openbare Bibliotheek Brugge i.s.m. Familiezorg West-Vlaanderen vzw
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tentoonstelling

Zorg voor lichaam en ziel:
het verhaal van twee schilderijen

Wat een meisje
weten moet

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Rijen bedden in één ruimte: zo ziet een ziekenzaal er uit op een sleutelwerk van Jan Beerblock in het Sint-Janshospitaal. Sinds kort bevindt
zich daar ook een tweede, vergelijkbaar hospitaalinterieur: H. Elisabeth
van Thüringen bij het verzorgen van zieken (1610) van Frans Francken II.
Die recente aankoop werd niet eerder tentoongesteld. Beide schilderijen zijn recent onderzocht, met interessante resultaten. Een boeiende
ontmoeting, kortom, tussen twee unieke tijdsdocumenten die voor het
eerst samen te zien zijn!

Voor de meeste meisjes die opgroeiden in de jaren 1930-60, gold het
huisvrouwschap als hoogste ideaal. De tentoonstelling toont hoe het
runnen van een huishouden evolueerde in die jaren. Wat was de impact
van nieuwe huishoudelijke apparaten en producten? En welke verwachtingen en ideaalbeelden kregen jonge vrouwen mee via damesbladen en
reclame?

Waar: Musea Brugge - Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

Waar: Musea Brugge - Volkskundemuseum, Balstraat 43

Org.: Musea Brugge

Org.: Musea Brugge i.s.m. Koninklijke Heemkundige Kring Brugs Ommeland
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tentoonstelling / vertellingen / rondleidingen / workshop

Op de vleugels van herinneren komt het verleden tot leven
Het krijgen en beleven van zorg is van alle tijden. De invulling ervan veranderde
sterk de laatste 60 jaar. Samen met verschillende generaties gaan we terug in
de tijd. Benieuwd naar deze verrassende, straffe maar ook herkenbare verhalen,
anekdotes en herinneringen over zorg krijgen vroeger? Kom kijken en luisteren!
Ouderen en kinderen delen hun herinneringen met jou.
Het OCMW brengt ook verhalen over gehandicaptenzorg door de jaren heen in het
nieuwe woonproject ‘de Zeven Gaven’ op de site. Ouderen en personen met een
beperking brengen samen liederen van Willy Lustenhouwer.
40 jaar dienst onthaalouders in de kijker! Hoe je goed voor kinderen zorgt, evolueert
in de ogen van onthaalouder, overheid, publieke opinie en ouders. De veranderingen worden in woord, beeld en speelgoed getoond. De dienst onthaalouders maakt
met verschillende generaties muziek en ook een interactief textielkunstwerk.
Er wordt voorgelezen. Jong en oud: iedereen kent verhalen, maar blijven die doorheen de tijd steeds dezelfde?
Tenslotte kan je in de kapel en het museum van Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie een
rondleiding volgen (hiervoor moet je wel reserveren, zie activiteit 45).

Tentoonstelling
Za 22 en zo 23 april | tussen 10.00 en 17.00 uur
Samen zingen
Za 22 en zo 23 april | om 14.15 en 15.45 uur (duur: 30 min.)
Vertellingen over gehandicaptenzorg
Za 22 en zo 23 april | om 13.30 en 15.00 uur (duur: 30 min.)
Rondleidingen in kapel en museum OLV Ter Potterie (op reservatie, zie act. 45)
Za 22 en zo 23 april | om 11.00 (enkel zondag) – 14.30 en 16 uur (duur: 30 à 45 min.)
Workshop: Intergenerationeel ‘Kunstelen’ rond het thema zorg
Za 22 april | tussen 10.00 en 17.00 uur
Kinderverhalen doorheen de tijd
Zo 23 april | om 11.00 uur en 15.00 uur (duur: 30 à 45 min.)
Workshop Muziek ge(s)maakt door ouderen, (groot)ouders & kind
Zo 23 april | om 14.00 uur en 16.00 uur (duur: 45 min.)
Waar: Woonzorgcentrum Ter Potterie (ingang via het WZC), Peterseliestraat 21
Org.: OCMW Brugge
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tentoonstelling

Zorg in Bijbels
perspectief

Psychische zorg,
vroeger en nu

Za 22 april | tussen 14.00 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 13.00 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Tekst, beeld, audio en video illustreren de diverse zorgaspecten in vijf
Bijbelse verhalen. Zorgzame vrouwen spelen viermaal de hoofdrol: de
zorg van de niet-Joodse vrouw Ruth voor haar Joodse schoonmoeder,
de zorg van Maria voor haar nicht Elisabeth, de zorg van een vrouw die
Jezus zalft vlak voor zijn arrestatie en de zorg van vrouwen die meereizen met Jezus. Tenslotte is er het verhaal van Nicodemus en Jozef van
Arimatea die zorg dragen voor het gestorven lichaam van Jezus.

De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw begint
in Sint-Hubrecht-ten-dullen in de Boeveriestraat in de 14de eeuw! Begin
17de eeuw kwam er een fusie met Sint-Juliaans. In de 20ste eeuw
verhuizen ze naar de huidige locatie. Foto’s, oude werkinstrumenten en
verhalen van patiënten, zusters, medewerkers, familie en bezoekers geven een beeld over de psychische zorg vroeger en nu. Via een babbelbox
kan je ook jouw ervaring delen.

Waar: Bijbelhuis, Zevenkerken 4 (Sint-Andries)

Waar: PZ Onzelievevrouw, Koning Albert I laan 8 (Sint-Michiels)

Org.: Bijbelhuis

Org.: Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw
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tentoonstelling

Samen zorgen
voor vluchtelingen

Mens sana in
corpore sano

Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Reeds meer dan 25 jaar staat het Rode Kruis in voor de opvang en
ondersteuning van kandidaat-vluchtelingen. Deze tentoonstelling geeft
een overzicht van hoe het Rode Kruis werd betrokken bij de opvang voor
asielzoekers van bij de start in 1989 tot nu. Hoe verloopt het leven in het
opvangcentrum? Welke ondersteuning wordt geboden aan de bewoners?
Deze en andere zorgvragen staan centraal.

Hoe werd in de klassieke oudheid zorg gedragen voor lichaam en geest?
Leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege gingen op onderzoek. Ze bestudeerden geneeskundige traktaten van eeuwen geleden en ontdekten
hoe er toen werd omgegaan met zieke personen. In juridische teksten
vonden ze meer over de rechten van personen met een handicap, waarbij boeiende vergeten verhalen aan het licht kwamen. Een bezoek waard!

Waar: Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers – Brugge, Vlamingstraat 55

Waar: Cultuurbibliotheek (Sint-Lodewijkscollege), Magdalenastraat 30
(Sint-Andries)

Org.: Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers – Brugge

Org.: Cultuurbibliotheek i.s.m. Sint-Lodewijkscollege
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tentoonstelling

De jeugd van Sint-Pieters,
toen en nu
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur
Leonie poseerde 70 jaar geleden met haar zusjes aan de keukentafel.
Vandaag is deze trotse dame 82. Herman deed in 1944 zijn communie,
nu is hij de heemkundige van Sint-Pieters. Dertig 80-plussers van
Sint-Pieters namen plaats voor de lens van fotografe Ana Garcia, met
een oude foto in de hand die ze koesteren. In één blik zie je hen als
kleuter, jong meisje of puistige puber... en hoe mooi ze de tand des tijds
doorstonden.

Waar: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221 (Sint-Pieters)
Org.: Vormingplus regio Brugge, Buurtwerk Sint-Pieters, WZC Prinsenhof en
WZC De Vliedberg

“Zorgen voor de rijk
e kunstcollectie van
Brugge is
elke dag opnieuw vo
l bewondering het
werk van
onze meesters onde
r de aandacht breng
en.”
- Till-Holger Borchert

Lezingen /
gesprekken

15
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lezing

lezing

Barmhartig
Brugge

Voedseluitdelingen in
de late middeleeuwen

Za 22 april | om 13.30 uur
Zo 23 april | om 13.30 uur
(duur: ca. 30 min.)

Za 22 april om 14.30 uur (duur: 45 min.)

Montanus en Hello Bruges brengen met de dubbellezing Barmhartig
Brugge Noord en Zuid een panoramisch overzicht van de geschiedenis
van de geneeskunde in Brugge. Niet alleen de zorg voor zieken en de
evolutie van de geneeskunde komen aan bod, maar ook de brede waaier
aan zorg voor allerlei hulpbehoevenden. Deze lezingen zijn een inleiding
op de gelijknamige wandelingen en fietstochten (activiteiten 37 en 38).

In de laatmiddeleeuwse stad (1300-1600) waren er vele instellingen,
waaronder de armendissen die aan armenzorg deden. De armendis
organiseerde voedselbedelingen en kreeg haar kapitaal via stichtingen
en schenkingen. Doctoraatstudente Hannelore Franck gaat in deze
lezing dieper in op de werking van deze instelling en haar plaats in het
liefdadigheidslandschap van de late middeleeuwen.

Waar: Barmhartig Brugge Noord > Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge /
Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4a
Barmhartig Brugge Zuid > Groeningemuseum (Vriendenzaal), Dijver 12

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Montanus en Hello Bruges

Org.: KU LEUVEN

Reservatie: 4 x 60 personen

Reservatie verplicht: 1 x 60 personen

17

18

lezing

lezing

De broederschap van de
Trinitariërs in de Brugse
Sint-Gilliskerk

Armenzorg in Brugge
tussen 1250 en 1800

Za 22 april | om 15.30 uur
Zo 23 april | om 15.30 uur
(duur: 45 min.)

Zo 23 april | om 14.30 uur (duur: 45 min.)

Op 8 juni 1642 werd in de Sint-Gilliskerk de broederschap van de
Trinitariërs opgericht. Tot hun opdrachten behoorden ondermeer de
zorg voor en vrijkoop van land- en stadsgenoten. Benoît Kervyn vertelt
hun verhaal, aan de hand van kunstwerken uit de Sint-Gilliskerk en de
mémoires van enkele Brugse slaven.

Brugge nam al vroeg een voortrekkersrol op zich in de zorg voor armen.
Denk maar aan de hospitalen van de stad, de zorg door religieuzen
of experts als Vives die hier actief waren. Michel Goeman vertelt hoe
Brugge van de 13de tot de 18de eeuw zorgde voor haar armen. Hij
besteedt aandacht aan passantenhuizen en armendissen maar vooral
aan godshuizen.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Musea Brugge - consulent religieus erfgoed

Org.: Hello Bruges

Reservatie: 2 x 60 personen

Reservatie: 1 x 60 personen

19

20

lezing

lezing

Zorg voor
27 ton klokken

Het Laatste Oordeel van
Jheronimus Bosch: een
meesterwerk gerestaureerd

Zo 23 april | om 16.30 uur (duur: 45 min.)

Za 23 april | om 10.30 uur (duur: 60 min.)

In het Belfort vind je 27 ton klokken en de ganse beiaardinstallatie, die in
weer en wind in de toren hangen. Goed onderhoud, regelmatige en deskundige herstellingen, kortom een blijvende zorg zijn nodig. In 2010 was
er een grondige restauratie. Stadsbeiaardier Frank Deleu vertelt erover
samen met de firma Clock-o-Matic die de restauratie uitvoerde en sinds
lang de installatie onderhoudt.

Na meer dan twee jaar afwezigheid is het Laatste Oordeel van Bosch terug te zien in het Groeningemuseum. Naar aanleiding van overzichtstentoonstellingen in ’s Hertogenbosch en Madrid en een focustentoonstelling in het Brugse Arentshuis werd dit drieluik grondig gerestaureerd. In
haar voordracht gaat restauratrice Griet Steyaert in op deze ingreep en
op de bewogen geschiedenis van de triptiek. Aansluitend op deze voordracht kan je het werk in volle glorie gaan bewonderen in het museum.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Musea Brugge – Groeningemuseum (Vriendenzaal), Dijver 12

Org.: Beiaard Brugge i.s.m. Clock-o-Matic

Org.: Musea Brugge i.s.m. Vrienden Musea Brugge

Reservatie: 1 x 60 personen

Reservatie verplicht: 1 x 190 personen

21

22

lezing

aperitieflezing

De zorgende huisvrouw
als ideaal

Zorgzaam Brugge 850 jaar zorg in Brugge

Za 22 april | om 14.00 uur
Zo 23 april | om 10.30 uur
(duur: 60 min.)

Zo 23 april | om 11.00 uur (duur: 75 min.)

Heemkundige Kring Brugs Ommeland bezit een verzameling damesbladen van 1930 tot 1988. Tijdschriften zoals Beatrijs en Libelle richtten
zich vooral tot huisvrouwen. Yvette Kemel en Geert Souvereyns bladeren
doorheen 40 jaar reclame en artikels. Zijn zij rolbevestigend of -doorbrekend? Welke ideaalbeelden projecteren zij op de vrouwen?

Waar: Musea Brugge – Volkskundemuseum, Balstraat 43

Dr. William De Groote brengt je het verhaal over de organisatie van
ziekenzorg, kraamzorg, ouderlingenzorg, wezen- en vondelingenzorg,
gehandicaptenzorg, armenzorg en funeraire zorg, vanaf de late middeleeuwen tot heden in Brugge. Hoe ging de middeleeuwse stad om met
tyfus, lepra en pest? Wat was de rol van volksremedies? Hoe veranderde
het medisch denken door de eeuwen heen? Een boeiende lezing die we
in stijl afronden met een aperitief in de bib.

Org.: Musea Brugge – Volkskundemuseum i.s.m. Koninklijke Heemkundige
Kring Brugs Ommeland

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3

Reservatie: 2 x 35 personen

Tip: Kraamcentrum de wieg zorgt voor kinderopvang tijdens de lezing!

Org.: Openbare Bibliotheek Brugge i.s.m. Montanus

23

24

gesprek

gesprek

Brugs uurtje – een gesprek
met zorgverleners

Brugs woord van het jaar zorg voor taal

Zo 23 april | om 14.30 uur (duur: 60 min.)

Zo 23 april | om 15.30 uur (duur: 30 min.)

Ook voor het Brugs dialect moet gezorgd worden! En hoe kan dit beter
dan door het te spreken? Nico Blontrock ontvangt in de prachtige tuin
van het Gezellemuseum enkele gasten die over hun ervaringen in de
gezondheidszorg komen babbelen. In het Brugs, uiteraard!

In de aanloop naar Erfgoeddag wordt de verkiezing van het ‘Brugs woord
van het jaar’ weer opgepikt. In het voorjaar kon iedereen zijn mooiste
woord rond het thema ‘zorg’ naar de top stemmen. Late beslissers
kunnen op zondag 23 april tot 14.30 uur hun stem uitbrengen in het
Gezelle- en het Volkskundemuseum. Aansluitend op het Brugs uurtje
(zie activiteit 23) wordt het winnende woord bekend gemaakt. Je stemt
toch ook?

Waar: Musea Brugge – Gezellemuseum, Rolweg 64

Waar: Musea Brugge – Gezellemuseum, Rolweg 64

Org.: Musea Brugge i.s.m. Koninklijke Heemkundige Kring Brugs Ommeland
Reservatie: 1 x 100 personen

Org.: Musea Brugge i.s.m. Koen De Brabander en Koninklijke Heemkundige
Kring Brugs Ommeland/werkgroep Brugs dialect

25

26

lezing

lezing

Native
healing

Kleurrijke
vergrijzing

Za 22 april | om 16.30 uur (duur: 60 min.)

Za 22 april | om 15.00 uur (duur: 60 min.)

Leer meer over de traditionele manier in Afrika om voor mensen te
zorgen en het behandelen van allerlei kwaaltjes. Je wordt meegezogen
in de spannende verhalen met hier en daar een echte demonstratie.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: reïncarnatie, niets met pilletjes, de wortel van een plant als healing,.. Maar ook voodoopoppen en
Afrikaanse dans met zijn culturele kleurrijke kledij.

Saloua Berdai is als docente en gerontoloog gespecialiseerd in dementie
bij ouderen met een migratieachtergrond. In het inspirerende kader van
de Brugse Moskee schetst zij de evolutie van de zorg bij etnisch-culturele minderheden. Hierbij komen de stijgende noden van de groeiende en
steeds diverser wordende groep ouderen in onze samenleving aan bod.
Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: is de zorgsector
klaar voor ouderen met een migratieachtergrond?

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a
Org.: West Coast Association i.s.m. FZOVL
Reservatie: 1 x 60 personen

Waar: Cultureel Islamitisch Centrum – Diksmuidse Heerweg 169 (Sint-Andries)
Org.: Diversiteitsdienst Stad Brugge i.s.m. bestuur en gemeenschap Cultureel
Islamitisch Centrum
Extra: De Brugse Moskee kan je ook doorlopend bezoeken op za 22 april tussen 9.00 en 17.00 uur en op zo 23 april tussen 10.00 en 18.00 uur.

27

28

lezing

lezing

Douwe Draaisma’s
geheugengoochelshow

Waardig levenseinde,
verleden en heden

Za 22 april | om 17.00 uur (duur: 90 min.)

Zo 23 april | om 15.00 uur (duur: 60 min.)

Hoogleraar Douwe Draaisma, auteur van bestsellers als ‘Waarom het
leven sneller gaat als je ouder wordt’ en ‘De Metaforenmachine’ geeft
tijdens een prikkelende lezing inzicht in de werking van het geheugen.
Hoe wij dingen herinneren en in een verhaal gieten, is erg bepalend
voor ons welbevinden, ons zelfbeeld en onze zingeving. Maar wat als die
bouwstenen helemaal niet zo solide zijn als wij denken?

Professor Wim Distelmans, voorvechter voor de erkenning van palliatieve zorg en euthanasie in België geeft zijn kijk op de zorg voor het
levenseinde, vroeger en nu. Nadenken over waardig sterven en de
praktische toepassing ervan kent een eeuwenlange evolutie. Aansluitend
wordt de dienstverlening vanuit het Levenseinde Informatieforum (LEIF)
in Brugge toegelicht.

Waar: Schipperskapel, Komvest 38

Waar: Musea Brugge – Groeningemuseum (Vriendenzaal), Dijver 12

Org.: Huisvandemens

Org.: Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-Vlaanderen

Reservatie: 1 x 100 personen

Reservatie: 1 x 190 personen

29
panelgesprek in dialoog
met het publiek

30
gesprek

/

ontmoeting

Zorg voor iedereen

Hoe zorg dragen voor de
weduwen in Kameroen

Zo 23 april | om 15.00 uur (duur: 60 min.)

Zo 23 april | om 14.00 uur (duur: 90 min.)

De Brugse Moskee zet opnieuw haar deuren open en neemt je mee in
het Brugse diversiteitsverhaal. Meer dan 130 verschillende nationaliteiten leven vandaag samen in Brugge. Deze diverse realiteit vertaalt
zich onder meer in de Brugse zorgsector. In een panelgesprek belichten
enkele deskundigen de belangrijke rol van interculturele bemiddeling in
ziekenhuizen. Met als centraal uitgangspunt: kwaliteitsvolle zorg is een
recht voor iedereen!

Bessem Tanyi Johnson is afkomstig uit Kameroen en woont al jaren
in Brugge. Ze werkt in het WZC Engelendale. Op Erfgoeddag nodigt ze
‘haar’ bewoners en Erfgoeddagbezoekers uit om kennis te maken met
haar thuisland. Het wordt een dag ‘gelijk een echte Afrikaanse thuis’,
met muziek en Afrikaanse hapjes. Maar vooral een kennismaking met
de zorgtradities in Kameroen bij het overlijden van een echtgenoot.

Waar: Cultureel Islamitisch Centrum – Diksmuidse Heerweg 169 (Sint-Andries)
Org.: Diversiteitsdienst Stad Brugge i.s.m. bestuur en gemeenschap Cultureel
Islamitisch Centrum

Waar: WZC Engelendale, Vlamingdam 34

Extra: De Brugse Moskee kan je ook doorlopend bezoeken op za 22 april tussen 9.00 en 17.00 uur en op zo 23 april tussen 10.00 en 18.00 uur.

Reservatie: 1 x 10 personen

Org.: Rainbow sisters i.s.m. Children of Light

31

32

lezing

lezing

Traditionele therapie
uit Congo

Als vroedvrouw naar Congo
- zorg bij zwangerschap en
bevalling

Zo 23 april | om 10.30 uur (duur: 45 min.)

Zo 23 april | om 13.30 uur (duur: 90 min.)

Griot Tshitenge vertelt je met veel passie over traditionele geneeswijzen
in Congo en de manier waarop Congolezen vandaag de dag omgaan met
ziekte en genezing. Tijdens de kolonisatie van Congo werden traditionele manieren van genezen beschouwd als een vorm van heidense
gebruiken. Toch bleven mensen vasthouden aan hun eigen geloof en
methodes.

In Congo sterft 1 op 25 vrouwen tijdens de zwangerschap of de bevalling.
De hygiëne van douches, operatiezalen en toiletten vormt het grootste pijnpunt. Het AZ Sint-Lucas steunt het Congolees ziekenhuis in
Popokabaka en stuurt er geregeld artsen en verpleegkundigen heen om
de collega’s ter plaatse bij te scholen. Vroedvrouw Annemie De Mulder
vertelt over moeder- en kindzorg in Congo versus Brugge.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Org.: Oscar Tsitenge i.s.m. FMDO

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. Buurtwerk Sint-Pieters

Reservatie: 1 x 60 personen

Reservatie: 1 x 30 personen

33

34

lezing

lezing

Klim in
je stamboom

Zorg voor
je nalatenschap

Zo 23 april | om 11.00 en 14.00 uur (duur: 120 min.)

Zo 23 april | om 15.30 uur (duur: 90 min.)

Op zoek gaan naar je wortels is fascinerend. Je komt te weten wie je
overgrootouders waren, waar ze woonden, wat ze deden. Voor je het
weet verzeil je eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van hoorde.
Herwien Titeca legt je uit welke bronnen je kan raadplegen, en in welke
mate het internet je vooruit helpt. Ze maakt je wegwijs in het ontcijferen
van familiedocumenten en toont je hoe je van je stamboom een verhaal
maakt.

Een goed testament opmaken hoeft niet moeilijk te zijn. Dirk Vercoutter,
van de organisatie testament.be, geeft je een overzicht van de mogelijkheden. Je kinderen hebben recht op hun deel, je kunt ook nalaten aan
iets of iemand die veel voor je heeft betekend of een goed doel opnemen.
En misschien is het wel interessanter om te schenken terwijl je leeft?
Ook het nalaten van erfgoed komt aan bod.

Waar: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221 (Sint-Pieters)
Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. Buurtwerk Sint-Pieters en Davidsfonds
Sint-Pieters

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Reservatie: 2 x 20 personen

Reservatie: 1 x 30 personen

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. testament.be

Wandelingen /
fietstochten

35

36

wandeling

wandeling

Godshuizen, voor armen
en verweecten

Zorg,
een vrouwenzaak?

Za 22 april | om 14.00 en 15.30 uur
Zo 23 april | om 10.00, 11.00, 14.00 en 15.30 uur
(duur: 120 min.)

Za 22 april | om 14.15 uur
Zo 23 april | om 10.15 en 14.15 uur
(duur: 120 min.)

In Brugge vind je nog 46 godshuizen. Je herkent ze aan een gelijkaardige
bouwstijl, en aan de gevel waar de naam van de stichter en de stichtingsdatum werd aangebracht. Voor wie wilden die stichters eigenlijk
zorgen? Of dachten ze vooral aan hun eigen zielenheil? En hoe zorgt het
OCMW vandaag voor deze aloude caritatieve instellingen?

Zijn vrouwen voorbestemd om zorg op zich te nemen? In ieder geval
waren zorgtaken lange tijd de belangrijkste maatschappelijke opdracht
van dames. In sectoren als verpleging, onderwijs of kinderopvang nemen
vrouwen nog steeds ca. 90% van de jobs in. Ga mee op stap en ontmoet
enkele straffe madammen uit de Brugse (zorg)geschiedenis.

Waar: Start en einde: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief
Brugge, Predikherenrei 4a.

Waar: Start: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a. Einde: Wijngaardplein

Org.: Hello Bruges

Org.: S-Wan

Reservatie: 6 x 20 personen

Reservatie: 3 x 20 personen

37
wandeling

/

fietstocht

38
wandeling

/

fietstocht

Barmhartig
Brugge Noord

Barmhartig
Brugge Zuid

Za 22 april en zo 23 april
Wandeling om 14.30 en 14.45 uur (duur: 120 min.)
Fietstocht om 15.00 en 15.15 uur (duur: 120 min.)

Za 22 april en zo 23 april
Wandeling om 14.30 en 14.45 uur (duur: 120 min.)
Fietstocht om 15.00 en 15.15 uur (duur: 120 min.)

Barmhartig Brugge Noord neemt je mee op tocht in de wijken Sint-Gillis
en Sint-Anna. Je komt er langs private klinieken uit de 20ste eeuw en
leert de moderne geneeskunde beter kennen. De fietstocht bezoekt iets
verdere plaatsen dan de wandeling. Zorg voor specifieke groepen als
schippers, militairen, doven en blinden en bejaarden komt daarbij aan
bod.

De wandeling en fietstocht Barmhartig Brugge Zuid onthullen de zorg
in de middeleeuwen vanuit het Sint-Janshospitaal. Op je tocht leer je
meer over kloosterordes, godshuizen en andere zorgverstrekkers die
eeuwenlang specifieke zorgtaken op zich namen. De fietstocht bezoekt
iets verderop gelegen zorglocaties. Je krijgt er een inkijk in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg (van St-Juliaan tot het huidige
Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw).

Waar: Start: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief,
Predikherenrei 4a. Einde: Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Spaanse Loskaai 1

Waar: Start: Apotheek Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38. Einde:
Minnewaterkliniek, Prof. J. Sebrechtsstraat 2-4

Org.: Montanus, Hello Bruges, Koninklijke Gidsenbond Brugge en
West-Vlaanderen, S-Wan

Org.: Montanus, Hello Bruges, Koninklijke Gidsenbond Brugge en
West-Vlaanderen, S-Wan

Reservatie: 4 x 20 personen (wandeling) | 4 x 15 personen (fietstocht)

Reservatie: 4 x 20 personen (wandeling) | 4 x 15 personen (fietstocht)

39

40

wandeling

wandeling

De keerzijde van Brugge
Die Scone

De zorg voor Brugge of 140 jaar
stedelijke monumentenzorg

Za 22 april | om 15.00 uur
Zo 23 april | om 15.00 uur
(duur: 120 min.)

Za 22 april | om 14.00 en 16.00 uur
Zo 23 april | om 10.00, 14.00 en 16.00 uur
(duur: 120 min.)

Brugge, stad vol pracht en praal. Denk aan de prachtige kantstukken en
de schilderijen van de Vlaamse primitieven. Maar deze glitter heeft ook
een keerzijde. Ga mee op stap en ontdek onbekende plekjes in Brugge,
waar de littekens van armoede nog goed zichtbaar zijn. Straffe verhalen
van sterke figuren die het opnamen voor de Brugse armen staan centraal. Ook de actuele armenzorg komt aan bod.

Sinds 1877 ondersteunt de stad Brugge eigenaars bij hun zorg voor
waardevolle, niet-beschermde gebouwen. Toch kende Brugge kort na
de Tweede Wereldoorlog een ware stadsvlucht met stadsverkrotting tot
gevolg. De oprichting en de werking van de dienst voor Monumentenzorg
en Stadsvernieuwing bracht hier verandering in. Ga mee op stap langs
de mijlpalen van de Brugse monumentenzorg.

Waar: Start: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a. Einde: achterkant Belfort

Waar: Start: Burg (standbeeld De geliefden). Einde: Oud Sint-Jan

Org.: S-Wan

Org.: Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken Stad Brugge

Reservatie: 2 x 20 personen

Reservatie: 5 x 20 personen

41

42

fietstocht

fietstocht

Sociale woonwijken
in Sint-Pieters

Zorg voor erfgoed
in Sint-Pieters

Zo 23 april | om 10.30 en 14.00 uur (duur: 120 min.)

Zo 23 april om 10.30 en 14.00 uur (duur: 120 min.)

Fiets mee met Luc De Smedt langs enkele sociale woonprojecten in
Sint-Pieters. Je krijgt het verhaal over de Tuinwijk, het Brugwonen, de
Sint-Pietersnoordstraat, het Park Ten Poele, de Blauwe Poort en de
Molenwijk. Een boeiende blik op bijna 100 jaar zorg voor de inwoners van
Sint-Pieters, met focus op de sociale mix in de wijken, wijkversterkende
projecten en herhuisvesting.

Raf Devriendt toont je het erfgoed van Sint-Pieters en hoe dit met zorg
omringd wordt, of net niet. Je fietst langs de oude borstelfabriek, de
drukkerij, de resten van het station, het kasteel Ruddershove en het
afgebroken huis van schilder Slabbinck. Bij de net opgefriste uitkijktoren
in Park Ten Poele vertelt architect Hubert Davans het verhaal achter
deze toren aan de hand van plannen en foto’s.

Waar: Start en einde: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221
(Sint-Pieters)

Waar: Start en einde: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221
(Sint-Pieters)

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. Buurtwerk Sint-Pieters en Brugse
Maatschappij voor Huisvesting

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. Buurtwerk Sint-Pieters en Davidsfonds
Sint-Pieters

Reservatie: 2 x 20 personen

Reservatie: 2 x 20 personen

43

#WijZorgenVoorOnsErfgoed

wandeling

Zorg voor de geestelijke gezondheid
in het welvarende Brugge, van de
middeleeuwen tot nu
Zo 23 april | om 10.30 en 11.00 uur (duur: 90 min.)
Wil je meer weten over de zorg voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid? Op deze wandeling hoor je meer over de voogden,
de vriendschapsbeker, schedeloperaties en de keisnijding. Onderweg
ontmoet je geneesheiligen, dulle lieden en dulhuuskoeien. Ook begrippen als collocatie, brugwonen, mobiele teams, de ONT-moeting en ‘Den
Actieven’ worden toegelicht.
Waar: Start: voor de ingang van het Arentshuis, Dijver 16. Einde: Psychiatrisch
Ziekenhuis Onzelievevrouw, Koning Albert I laan 8 (Sint-Michiels)
Org.: Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen i.s.m.
Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw
Reservatie: 2 x 25 personen

zzell geduld laat ik de pu
“Met een lach en vee
ch erfgoed
gis
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arc
om
len
stukjes in elkaar val
te reconstrueren.”- Veronique Deknudt

Rondleidingen /
open huizen

44

45
/

rondleiding

rondleiding

Van middeleeuws klooster
tot Rijksarchief

Onze-Lieve-Vrouw ter
Potterie, zorg voor bejaarden
én een rijke kunstcollectie

Za 22 april | om 14.30 uur
Zo 23 april | om 10.15, 14.00 en 15.30 uur
(duur: 60 min.)
Ook het Rijksarchief zorgt voor ons erfgoed. Ongeveer 15 kilometer
archieven uit de afgelopen duizend jaar worden er bewaard. Tijdens de
rondleiding krijg je een unieke blik achter de schermen. Het moderne
archiefdepot komt aan bod, maar ook de historische vleugel, waarvan de
geschiedenis teruggaat tot de late middeleeuwen.

open huis

Za 22 april | om 14.30 en 16.00 uur
Zo 23 april | om 11.00, 14.30 uur en 16.00 uur
(duur: 45 min.)
Dit hospitaal gaat terug tot de 13de eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken
verzorgden. Het hospitaal evolueerde in de 15de eeuw naar een bejaardentehuis.
Sinds 1934 is de oude ziekenzaal omgevormd tot museum met een rijke collectie
kunstwerken. Het 13de-eeuwse beeld van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, waaraan
heel wat mirakels worden toegeschreven, is één van de pronkstukken. Een gids loodst
je door deze schitterende collectie met bijzondere aandacht voor het zorgverhaal.

Waar: Musea Brugge – Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, Potterierei 79B

Waar: Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4a
Org.: Rijksarchief Brugge
Reservatie: 4 x 15 personen

Org.: Montanus, Hello Bruges, Koninklijke Gidsenbond Brugge en
West-Vlaanderen, S-Wan en OCMW Brugge
Reservatie: 5 x 20 personen
Extra: De vaste collectie is eveneens doorlopend te bezoeken op za 22 april
tussen 13.30 en 17.00 uur en zo 23 april tussen 10.00 en 18.00 uur
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47

rondleiding

rondleiding

Meneer pastoor en meneer
doktoor, zielzorg en ziekenzorg
in het Sint-Janshospitaal

Met bequaemen spoed,
de zieken tegemoet

Za 22 april | tussen 14.00 en 16.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 12.00 uur

Za 22 april om | 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur
Zo 23 april om | 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur
(duur: 60 min.)

Bij diverse objecten uit de collectie van het Sint-Janshospitaal vertellen
gidsen je meer over de geschiedenis van de zorg. Niet alleen de fysieke
zorg komt aan bod, maar ook de zielzorg waarbij troost en een luisterend
oor er meer toe doen. Uitzonderlijk wordt ook de vroegere pastoorskamer opengesteld. Een unieke kans om deze authentieke ruimte in het
broederklooster te bezoeken!

Wist je dat het poortgebouw in de Zonnekemeers de oprit was voor een
verbindingsweg tussen het Sint-Janshospitaal en de Minnewaterkliniek?
Wandel met een gids deze unieke weg af en luister naar verhalen en
sappige anekdotes van verplegers, dokters en patiënten. Teksten en
documenten illustreren de noodzaak en de functies.

Waar: Start: Parking Sint-Jan naast B.IN, Zonnekemeers. Einde:
Minnewaterkliniek, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat
Waar: Musea Brugge - Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

Org.: Erfgoedforum Brugge i.s.m. OCMW Archief- en Kunstpatrimonium

Org.: Musea Brugge

Reservatie: 10 x 15 personen

48
open huis

/

rondleiding

Een blik achter de schermen
van het Stadsarchief
Zo 23 april | tussen 10.00 en 12.30, 13.30 en 18.00 uur
(duur: 30 min.)

49
rondleiding

Zorg voor archeologische
vondsten
Zo 23 april | om 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 uur
(duur: 60 min.)

Ook benieuwd hoe het Stadsarchief om en bij de zeven kilometer archief
bewaart? Kom langs voor een uniek bezoek aan de archiefdepots in de
kelders van het voormalig landhuis van het Brugse Vrije. Je ontdekt er
hoe perkamenten rekeningen, doodsberichten, foto’s en glasnegatieven bewaard worden. Geniet na in het archiefcafé en bezoek er ook de
infostanden van de vriendenkring Levend Archief en van de erfgoedvzw
Mendop (Mens en Dier op papier).

Raakvlak, de interlokale vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge
en Ommeland bewaart heel wat opmerkelijke archeologische vondsten
in het depot De Pakhuizen. De collectie is heel uiteenlopend, van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Archeologische voorwerpen lagen vaak eeuwenlang in de bodem en vragen om extra zorg. De
archeologen vertellen je er alles over tijdens een geleid bezoek.

Waar: Stadsarchief Brugge, Burg 11A

Waar: De Pakhuizen, Komvest 45 (Parking Fabriek Du Pont oprijden)

Org.: Stadsarchief Brugge i.s.m. Levend Archief vzw en Mendop vzw

Org.: Raakvlak

Extra: Om het kwartier vertrekt een groep voor de rondleiding (duur: 30 min.)

Reservatie: 8 x 20 personen

50

51

rondleiding

open huis

Dagelijkse zorg in het
monnikenbestaan

68 jaar Familiezorg, een
monument in de thuiszorg

Za 22 april en zo 23 april
telkens om 14.00 uur (duur: 90 min)

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 13.00 en 17.00 uur

De monniken van de Sint-Andriesabdij vertellen over hun zorg binnen en
buiten de muren van hun klooster. Ze nemen je mee op een wandeling
doorheen hun gebouwen. Een gesprek over zorg dragen voor zichzelf, de
gemeenschap, de medemens en hun erfgoed, met tijd voor jouw (zorg)vragen aan hen. Een unieke ontmoeting!

Maak kennis met de rijke geschiedenis van de thuiszorg van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw. Historische geluid- en beeldopnames, kledij en
voorwerpen tonen de evolutie in de thuiszorg. Ook via muziek, woord en
kunst wordt aandacht besteed aan ‘zorg’.

Waar: Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4 (Sint-Andries)

Waar: Provinciehuis Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Biskajersplein 3

Org.: Sint-Andriesabdij Zevenkerken

Org.: Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Reservatie: 2 x 20 personen

Tip: In Kopje Troost (op hetzelfde adres) is er de mogelijkheid om iets te drinken

52
rondleiding

Samen zorgen voor
vluchtelingen
Zo 23 april | om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30 en 16.30 uur (duur: 45 min.)
Professionele hulpverleners, vrijwilligers en bewoners verwelkomen je
in het opvangcentrum. Ze vertellen over de verschillende domeinen van
zorg in dit huis. Ouders zorgen er voor hun kinderen, medebewoners
dragen zorg voor elkaar. En er is natuurlijk ook de steun van een team
van professionele zorgverleners. Onderweg maak je kennis met zorgzame kanten in de cultuur van de bewoners zoals klederdracht, kapsels
of een theeceremonie.

Waar: Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers – Brugge, Vlamingstraat 55
Org.: Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers – Brugge

#WijZorgenVoorOnsErfgoed
der
mijn betovergrootva
“De mosterdpot van
een
or
vo
t
ep
rec
ns
die
s
verbergt nog steed
pittige mosterd.”
- Raphaël Vleminckx

Gezinsactiviteiten
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54

theatervoorstelling

workshop

Is er een dokter in de zaal?
Genezen in de 18de eeuw

Nepalees schrift zorg voor taal

Zo 23 april | tussen 13.00 en 16.30 uur

Zo 23 april | om 14.00 uur (duur: 60 min.)

Chirurgijnen, zieken, dokters en ziekenzusters uit de 18de eeuw
bevolken terug het Sint-Janshospitaal. De Stichting Oculare laat je op
Erfgoeddag proeven van het toenmalige hospitaalleven, compleet met
draagstoel, alkoof, aderlaten en piskijken. Tijdens deze voorstelling voor
jong en oud nodigen acteurs je uit om ook zelf mee te doen. Wie laat zich
behandelen door meneer doktoor?

De Nepalese gemeenschap in Brugge vindt het belangrijk dat haar taal
en schrift blijven leven. Jyoti Ghising van de Everest Nepali Society geeft
hierover les aan kinderen uit Nepalese families in Brugge. Op Erfgoeddag is het jouw beurt. Ben je tussen 8 en 12 jaar en benieuwd hoe jouw
naam geschreven wordt in het Nepalees? Kom dan naar deze workshop
en duik in de Nepalese taal!

Waar: Musea Brugge – Gezellemuseum, Rolweg 64
Waar: Musea Brugge - Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

Org.: Musea Brugge i.s.m. Everest Nepali Society en FMDO vzw

Org.: Musea Brugge i.s.m. Stichting Oculare

Reservatie: 1 x 15 personen

Leeftijd: 9 - 99 jaar

Leeftijd: 8 - 12 jaar
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56

workshop

parcours

Erfgoedkoffer: aan de slag
met inkt en veer

Spelen en bewegen
terug in de tijd

Zo 23 april | om 14.00 uur (duur: 75 min.)

Zo 23 april | om 10.30 en 14.00 uur (duur: 90 min.)

Duik mee in onze erfgoedkoffer en maak kennis met de kostbare erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge: een wereld van perkament en miniaturen, veren en bladgoud, stramme vingers en sierlijk
schrift. Tijdens de workshop zie je echt perkament, kostbare pigmenten
en een handschrift. Je schrijft ook zelf met een zwanenveer.

De opleiding ‘Sport en Bewegen’ van Howest daagt (groot)ouders en
(klein)kinderen uit voor een reeks beweeg- en spelactiviteiten van
weleer. Zorg voor je lichaam is bovenal voldoende bewegen; ook vroeger.
Toen was er nog geen leerkracht lichamelijke opvoeding, wel een zuster
die de turnles gaf. Welke spelletjes speelden de kinderen van toen? Kom
naar de Neogotische turnzaal uit 1880 en doe mee!

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3

Waar: Turnzaal Howest, Sint-Jorisstraat 71 (ingang Klaverstraat)

Org.: Openbare Bibliotheek Brugge

Org.: Howest, Sport en Bewegen

Reservatie: 1 x 15 personen

Reservatie: 2 x 30 personen

Leeftijd: 10 - 12 jaar

Leeftijd: 9 - 99 jaar
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familieworkshop

familieworkshop

Borduren met naald en draad zorg voor oude ambachten

Mandvlechten - zorg voor
oude ambachten

Zo 23 april | om 10.00 uur (duur: 120 min.)

Zo 23 april | om 14.00 uur (duur: 120 min.)

Herinner je nog dat kinderen vroeger op school leerden borduren? Hoe
zakdoekjes een geborduurd initiaal hadden? Hoe bij een geboorte of
trouwfeest een traditionele merklap hoorde? Isabelle De Groote houdt
van borduren en leert je enkele eenvoudige steken aan. Haar passie en
zorg voor deze oude techniek werkt aanstekelijk. Je gaat naar huis met
een klein borduurwerkje.

Zorg dragen voor oude ambachtelijke technieken is essentieel om die
kennis niet verloren te laten gaan. Heidi Demeyer is ervaren mandvlechter. Ze vlecht samen met jou een leuk werkje dat je na afloop mee naar
huis neemt. Een unieke creatie waar jij ongetwijfeld veel zorg voor zult
dragen! Breng een snoeischaar, een scherp aardappelmesje en touw
mee.

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Org.: Vormingplus regio Brugge

Org.: Vormingplus regio Brugge

Reservatie: 1 x 12 personen

Reservatie: 1 x 16 personen

Leeftijd: 9 - 99 jaar

Leeftijd: 9 - 99 jaar

Concerten /
voorstellingen
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60

concert

evocatie

Hoor de
klokken luiden

Het Ware Geluk of
Ervaringen van een Papnon

Za 22 april | om 11.00 uur
Zo 23 april | om 11.00 uur
(duur: 60 min.)

Za 22 april | tussen 14.00 en 17.00 uur (om het half uur)
Zo 23 april | tussen 10.00 en 12.00, 14.00 en 17.00 uur (om het half uur)

Klokken zorgen voor sfeer in de stad, waarschuwen de mensen voor
gevaar of luiden triomfantelijk bij feestelijke gebeurtenissen. Stadsbeiaardier Frank Deleu zorgt dat de klokken op Erfgoeddag in al hun
hoedanigheden weerklinken. En jij kan er bij zijn! Voor elk concert nodigt
de beiaardier tien bezoekers uit om het concert exclusief mee te volgen
vanuit de klavierkamer hoog in de Halletoren.

Erik Beerlandt en Hilde Vonck brengen enkele meeslepende Brugse
vertellingen van Hendrik De Zeine op een unieke Brugse locatie. Zo
wordt o.a. het verhaal ‘Ervaringen van een Papnon’ gebracht. Het
(vaak armzalige) leven in de Meersen en de liefdadigheid van sommige
gegoede families in het begin van de 20ste eeuw worden hiermee in de
kijker gezet. Met in de hoofdrol de onvolprezen inzet van de papnonnen
met hun ‘grote vlerken’, bekend uit de film ‘La Grande Vadrouille’ met
Louis de Funès en Bourvil.

Waar: Klavierkamer Beiaard, Markt
Org.: Beiaard Brugge i.s.m. Musea Brugge

Waar: Wijngaardplein 1 (Kapel)

Reservatie: 2 x 10 personen

Org.: S-Wan i.s.m. vzw binnenstad (organisatie voor jeugdhulp)
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concert

voorstelling

Fotonkoor te
gast in de bib

Guido Gezelle unplugged zorg voor taal

Zo 23 april | van 10.15 tot 10.45 uur

Zo 23 april | om 11.00 uur (duur: 45 min.)

Het Fotonkoor, een initiatief van Foton (Expertisecentrum Dementie), is
een koor van mensen met dementie en hun mantelzorgers en enkele
vrijwilligers. Het Brugse koor komt maandelijks samen om een uurtje
te zingen en treedt sinds 2012 af en toe op. Dit is je kans om het Brugse
Fotonkoor aan het werk te horen.

Het werk van Guido Gezelle maakt ontegensprekelijk deel uit van ons
literair erfgoed. Maar kan het nog gesmaakt worden door jongeren? Volgens de studenten Voordracht van het Conservatorium wel. Zij creëerden
een voorstelling waarin Gezelle en andere dichters en dichteressen de
revue passeren, met bekende teksten en verborgen pareltjes.

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
Org.: Openbare Bibliotheek Brugge i.s.m. Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Waar: Musea Brugge - Gezellemuseum, Rolweg 64

Tip: Kraamcentrum de wieg voorziet kinderopvang tijdens deze activiteit!

Org.: Musea Brugge i.s.m. Stedelijk Conservatorium Brugge

63
dansvoorstelling

#WijZorgenVoorOnsErfgoed

Dans uit
Nepal
Zo 23 april | om 14.30 en 15.30 uur (duur: 30 min.)
De Nepalese gemeenschap is de grootste groep inwoners van Brugge
van niet-Westerse origine. Zorg dragen voor hun tradities en cultuur
doen ze aan de hand van verschillende activiteiten doorheen het jaar.
Op Erfgoeddag brengen ze een traditionele Nepalese dans. Deze wordt
uitgevoerd om genezing te vragen bij ziekte.

Waar: Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw, Koning Albert I laan 8
(Sint-Michiels)
Org.: United Kirat Society i.s.m. FMDO

consulteen en voorzichtig te
“Zorgvuldig geborg
leer.”
we
van
n
uwenblade
ren, mijn collectie vro
- Yvette Kemel

Demonstraties
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65

demonstratie

demonstratie

ErfgoedBrugge.be, zorg
voor de toekomst van het
Brugse erfgoed

Onderhoud en zorg bij Musea
Brugge, geen kleine opdracht

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Deze website presenteert 16 Brugse erfgoedcollecties online. Van
archeologische vondsten tot wandtapijten en nog veel meer, vind je op
www.erfgoedbrugge.be. Bijna 400 000 erfgoedstukken werden gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. Tijdens de demonstratie ontdek je
wat ErfgoedBrugge.be ook voor jou kan betekenen.

Wanneer en hoe vaak poets je zilver? Mag je koper opblinken? Worden
kasten geboend? Hoe zorg je voor een sireschakel? De collectiemedewerkers van de Gruuthuse- en Volkskundecollectie tonen enkele
voorwerpen en vertellen over de zorg daarrond. Heb je zelf een vraag
over de zorg voor een voorwerp? Breng het mee (of een foto ervan) en
krijg nuttige tips omtrent een goede bewaring.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Erfgoedcel Brugge

Org.: Musea Brugge

66
demonstratie

/

tentoonstelling

Restauratievakman van
boeken en archief

67
demonstratie

Boekrestauratoren
aan het woord

Za 22 april | tussen 14.00 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Zo 23 april | tussen 14.30 en 17.00 uur

Cursisten van Syntra West (CORES opleiding) demonstreren hoe zij
papieren documenten reinigen, kreukjes en ezelsoren vlakken en kleine
scheurtjes herstellen. Het resultaat van dit zeer preciese werk kan je
bewonderen in een kleine tentoonstelling met werk van oud-cursisten.

Voor het restaureren van handschriften en oude drukken werkt de Openbare Bibliotheek Brugge samen met gerenommeerde restauratoren.
Tijdens Erfgoeddag leggen ze je van naaldje tot draadje uit hoe ze met
veel zorg te werk gaan. Of schuif aan tafel bij één van de bibliotheekmedewerkers en kom alles te weten over ‘boeken-EHBO’ (eerstelijnsconservering van boeken).

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3

Org.: Syntra West (CORES) i.s.m. Rijksarchief Brugge

Org.: Openbare Bibliotheek Brugge

68

69

demonstratie

demonstratie

Zorg dragen voor je
familieverleden (1)

Zorg dragen voor je
familieverleden (2)

Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 13.30 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur

Hoe begin je aan je stamboom? De vrijwilligers van het Rijksarchief
Brugge geven je graag uitleg. Ze maken je wegwijs in hun indrukwekkende databank ‘akten West-Vlaanderen’. Kriebelt het al om jouw
voorouders te leren kennen?

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a
Org.: Vrijwilligerswerking Rijksarchief Brugge

Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge viert zijn 50ste verjaardag.
Ontdek welke middelen een amateurgenealoog kan gebruiken om zorg
te dragen voor zijn familiaal verleden, zijn stamboom op te stellen en zijn
geschiedenis in de brede zin van het woord te schrijven. Een uitgebreide
bibliotheek, een indrukwekkende verzameling rouwbrieven en -prentjes
en hedendaagse computertechnieken staan ter beschikking. Je kan bij
hen ook terecht voor hulp bij het gebruik van tientallen genealogische
websites, bijstand bij het lezen van oude geschriften, informatie over de
toekomst van DNA-onderzoek en advies bij de aanschaf van genealogische software.
Waar: Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge, Kleine Hertsbergestraat 3
Org.: Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge

70

71

demonstratie

demonstratie

Atelierbezoek
glaskunstenares Pia Burrick

Atelierbezoek
Exclusive Drums

Za 22 april | om 14.00 uur
Zo 23 april | om 14.00 uur
(duur: 60 min.)

Za 22 april | om 14.00 en 15.30 uur (duur: 60 min.)

Glaskunstenares Pia Burrick neemt je mee voor een kijkje achter de
schermen in haar atelier. Pia restaureert oude glasramen en werkt met
de glas-in-lood techniek. Tijdens je bezoek demonstreert ze een aantal
van haar glastechnieken en brandschilderen. Ze vertelt met trots hoe zij
zorg draagt voor deze oude manier van werken.

Maak kennis met Handmade in Brugge-maker Dirk Defauw van
Exclusive Drums. Dirk maakt custom made staven shell drums, die gekenmerkt worden door een unieke klankkleur. Bijzonder aan zijn manier
van werken is dat hij met hout werkt dat al een ander leven kende. Zo
kiezen sommige klanten er voor om een voor hen waardevol meubel om
te bouwen tot een prachtig instrument.

Waar: Atelier Pia Burrick, Fort Zevenbergen 8 (Sint-Andries)

Waar: Exclusive Drums, Pathoekeweg 34 (Sint-Pieters)

Org.: Handmade in Brugge i.s.m. Pia Burrick

Org.: Handmade in Brugge i.s.m. Exclusive Drums

Reservatie: 2 x 15 personen

Reservatie: 2 x 10 personen
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72
/

presentatie

presentatie

workshop

Zorg voor je eigen leven als
erfgoed - zorgen voor later?

Levenserfgoed in
beeld gebracht

Za 22 april | tussen 14.00 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 14.00 en 18.00 uur

Za 22 april | tussen 14.00 en 17.00 uur
Zo 23 april | tussen 14.00 en 18.00 uur

Hoe wil jij je leven afronden? Heb je de zorg voor je niet-tastbare nalatenschap geregeld? Laat je inspireren door trends en mogelijkheden.
Ga een speeddate aan met een expert omtrent levenseindevragen (bv.
wilsverklaringen). Denk na over je bucketlist. Versier de ‘voor ik sterf’muur, draai aan het gespreksrad, bezoek de mini-cinema en ontdek wat
‘uitburgeren’ is!

Is ons eigen leven niet ook een verhaal, iets dat je nalaat, een soort
erfgoed? Kom langs met één of enkele voorwerpen die symboliseren
waar jij voor staat of die het leven van een overledene weergeven. Jouw
persoonlijk erfgoed dus. Onder begeleiding maken we er een mooi
fotografisch stilleven van, letterlijk een verstild leven.

Waar: Schipperskapel, Komvest 38

Waar: Schipperskapel, Komvest 38

Org.: HuisvandeMens

Org.: HuisvandeMens

74

#WijZorgenVoorOnsErfgoed

presentatie

In/uit de doeken
gedaan
Zo 23 april | tussen 10.00 en 18.00 uur
De geboorte van een kind. De meest normale zaak van de wereld en toch
telkens weer een groot wonder, dat het leven van verschillende mensen
op zijn kop zet. Het project HALLO BABY zoekt naar geboorterituelen in
een veranderende samenleving. Kom op Erfgoeddag meer te weten over
inbakeren, het ‘in doeken wikkelen’ van een baby. En doe uit de doeken
hoe jij of jouw moeder inbakerde! De doeken liggen al klaar!
Waar: Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers – Brugge, Vlamingstraat 55
Org.: Gezinsbond & LECA, Stad Brugge (Musea Brugge, Diversiteitsdienst en
Erfgoedcel Brugge), Yot vzw, FMDO vzw & Vormingplus regio Brugge. Met de
steun van de Vlaamse Overheid
Tip: Bezoek de expo over geboorterituelen van 29 april tot en met 11 juni 2017
in de H.-Magdalenakerk

“De relatie tussen me
ns en dier is oneindig
gevarieerd. Mendop bewa
art er een staalkaar
t van.”
- Jan Desmet

Workshops
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workshop

workshop

Word restauratievakman
van papier

Natuurlijke schoonheid:
maak je eigen
verzorgingscrème!

Za 22 april | om 15.00 uur
Zo 23 april | om 11.00 en 15.00 uur
(duur: 60 min.)

Zo 23 april | om 13.30 uur (duur 90 min.)

Heb je thuis enkele vergeelde documenten of oude papieren met een
kreukje liggen en wil je ze een opknapbeurt geven? Dan is dit je kans!
Onder begeleiding van een ervaren restauratrice leer je papieren
reinigen, vlakken en eventueel scheurtjes herstellen. Een unieke kans
om je documenten een tweede leven te geven. Vergeet niet om ze mee
te brengen!

De Latijns-Amerikaanse vereniging Voz Latina toont je hoe vrouwen in
Mexico hun eigen schoonheidsproducten maken. In deze workshop leer
je hoe je, met natuurlijke ingrediënten zoals yoghurt, advocado, limoen,
ei en komkommer een zalfje kan maken. Hiermee verzorg je volgens
Mexicaanse traditie huid en haar.

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Waar: Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge / Rijksarchief Brugge,
Predikherenrei 4a

Org.: Syntra West (CORES) i.s.m. Rijksarchief Brugge

Org.: Voz Latina i.s.m. FMDO

Reservatie: 3 x 10 personen

Reservatie verplicht: 1 x 15 personen
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workshop

workshop

Op verhaal
komen

Tibetaans koken zorg voor culinair erfgoed

Zo 23 april | om 10.30 uur (duur: 120 min.)

Zo 23 april | om 10.00 uur (duur: 120 min.)

Ons leven is een aaneenschakeling van markante ervaringen die in ons
geheugen zijn opgeslagen. Therapeut Koen Coussement vertelt over het
belang van herinneringen voor identiteit en welzijn. Met tips en oefeningen leert hij hoe we aan de slag kunnen om ons eigen levensverhaal te
schrijven. Zo ontdek en verzorg je het boeiende erfgoed dat je zelf bent.
Een geschenk voor onszelf en/of onze geliefden!

Waar: Schipperskapel, Komvest 38

Momo’s, een deegtasje uit de Aziatische keuken, ontbreken op geen enkel
Tibetaans feest. De Brugs-Tibetaanse vereniging TTC leert je tijdens deze
kookworkshop momo’s maken op grootmoeders wijze. De techniek om dit
gerecht te maken wordt van generatie op generatie doorgegeven binnen
zowel Nepalese als Tibetaanse families. Een workshop voor liefhebbers van
de wereldkeuken met fijne vingers!

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Org.: HuisvandeMens

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. FMDO en Tibetaans Traditioneel
Centrum

Reservatie: 1 x 12 personen

Reservatie: 1 x 15 personen
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workshop

workshop

Yoga uit Nepal - zorg voor
lichaam en geest

Planten zorgen voor ons vroeger en nu

Zo 23 april | om 14.00 en 15.30 uur
(duur: 60 min.)

Zo 23 april | om 13.30 en 15.30 uur
(duur: 90 min.)

Tijdens deze sessie ontdek je hoe yoga wordt beleefd in Nepal. Het is
er een manier van zijn, een ware levenswijze voor mensen die bewust
zorgen voor lichaam en geest. Muna Rai van de Nepalese vereniging uit
Brugge leert je yoga zoals zij het van het haar ouders uit de regio van de
Himalaya heeft geleerd. Breng je eigen matje mee!

We staan er vaak niet bij stil maar planten zorgen voor ons. Onze
voorouders wisten dit maar al te goed. Planten hielden volgens hen
heksen, blikseminslagen of ander onheil op een veilige afstand. Planten
geven zuurstof, zuiveren de lucht, genezen en zorgen voor voedsel. Je
bespreekt een aantal ‘zorgplanten’, proeft, test en gaat naar huis met
een eigen bereiding.

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Waar: Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 (Sint-Pieters)

Org.: Vormingplus regio Brugge i.s.m. FMDO en United Kirat Society

Org.: Vormingplus regio Brugge

Reservatie: 2 x 25 personen

Reservatie: 2 x 15 personen

ErfgoedBrugge.be
Dé startplek voor al jouw erfgoedvragen

• Hoe zag mijn straat er 100 jaar geleden uit?
• Wat schreven de kranten over de dood van Guido Gezelle in 1899?
• Herken je de meesterlijke hand van Jan van Eyck in de elegante figuren en de zachte stoffen op zijn schilderijen?
• Mijn grootvader was lid van het Brugse revuegezelschap Willen is Kunnen. Bestaat hiervan fotomateriaal?
• Wie was omstreeks 1600 eigenaar van mijn Brugse woning?
• De lezende Maria van Adriaen Van Wesel oogt stil en ingetogen. Maakte dit beeldje ooit deel uit van een groter geheel?
ErfgoedBrugge.be is de virtuele verzamelplek voor 16 unieke Brugse erfgoedcollecties. 392.000 Brugse erfgoedstukken kan je via één muisklik eenvoudig
doorzoeken. Schilderijen, sculpturen, middeleeuwse handschriften, foto’s, kaarten, archiefdocumenten, archeologische vondsten, historische kranten, ...
Je vindt het allemaal op www.erfgoedbrugge.be
Nog vragen?
info@erfgoedbrugge.be

Xplore Bruges
Xplore Bruges is dè gratis stadsapp voor zowel de beginnende bezoeker als de ervaren
Bruggeling. Via deze app vind je je weg naar de bekende hotspots maar kom je ook langs
de verborgen parels van Brugge. Speur het stadsplan af naar de dichtstbijzijnde musea,
monumenten of ambachten. Raak je de weg kwijt? Geen nood, de app voorziet handige
wandel - en fietsroutes. En er zijn ook enkele indoorplekken te bezoeken met de app.
Treed in de sporen van Guido Gezelle. Wijs aan vrienden en familie het werelderfgoed
van Brugge aan. Of ontdek de verborgen schatten van de Sint-Jakobskerk.
Bekijk de plekken en routes
• online op www.xplorebruges.be
• of download de app voor ANDROID (via Google Play) of IOS (via Apple Store)
Nog vragen?
Mail naar info@xplorebruges.be

Ga op stap met Xplore Bruges en kies jouw favoriete erfgoedroute door Brugge:
Stadswandelingen
• Brugge, Werelderfgoedstad
• Brugge anno 1562
• Handmade in Brugge
• Hans Memling in Bourgondisch Brugge
• Guido Gezellewandeling
• Letters in Bruges

Binnenlocaties
• De verborgen schatten van de
Sint-Jakobskerk
• Café Vlissinghe
• Hans Memling in het Sint-Janshospitaal
• Brugse Vrije
• Stadhuis

Fietsroutes
• Binnen en Buiten, fietsen langs kastelen
en stadspaleizen: route Noord + route Zuid

#WijZorgenVoorOnsErfgoed

#WijZorgenVoorOnsErfgoed
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“Door te naaien, kn
ippen en retoucheren
zorg ik
mee voor de Heilig
Bloedprocessie”
- Katrien Strypsteen

Zorg dat
je luistert

Wedstrijd
Erfgoeddag Vlaanderen

Zes boeiende reportages over zorg voor je erfgoed of
de geschiedenis van een zorginstelling.

Welke remedie tegen kwaaltjes heb jij van je grootmoeder meegekregen?

Beluister ze op Radio 2 West-Vlaanderen van maandag 17 april tem vrijdag 21 april, tussen 12 en 13 uur én tussen 6 en 8 uur op vrijdag 21 april.

Reageer van 23 maart tot en met 13 april via het event op de
Facebookpagina van Erfgoeddag Vlaanderen en Brussel:
www.facebook.com/erfgoeddagvlaanderenbrussel.
Prijs en jury? De winnaars worden bekend gemaakt op vrijdag 21 april
door juryleden Dirk De Wachter, Guido Belcanto en Geena Lisa.
Zij bepalen wie een overnachting bij het Taxandriamuseum in Turnhout
verdient!

Erfgoeddag Brugge
dankt alle partners

Beiaard Brugge
Bijbelhuis
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Buurtwerk Sint-Pieters
Children of Light
Clock-o-Matic
Cultureel Islamitisch Centrum
Cultuurbibliotheek

Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Stad Brugge
Diversiteitsdienst Stad Brugge
Erfgoedcel Brugge
Erfgoedforum Brugge
Everest Nepali Society
Exclusive Drums
Familie Danneels

Davidsfonds Sint-Pieters

Familiekunde Vlaanderen
Regio Brugge

De Kade vzw (Spermalie)

Familiezorg West-Vlaanderen vzw

FMDO vzw
FZOVL vzw
Gezinsbond
Handmade in Brugge
Heemkring Dudzele
Hello Bruges
Howest, Sport en Bewegen
Huisvandemens
Kerkbestuur Sint-Jakobs de Meerdere

Koninklijke Gidsenbond Brugge
en West-Vlaanderen

Montanus

Sint-Andriesabdij Zevenkerken

Musea Brugge

Sint-Lodewijkscollege

OCMW Brugge

Stadsarchief Brugge

Kraamcentrum de wieg

Openbare Bibliotheek Brugge

Stedelijk Conservatorium Brugge

KU LEUVEN

Psychiatrisch Ziekenhuis
Onzelievevrouw

Stichting Oculare

Koninklijke Heemkundige Kring
Brugs Ommeland

LECA
Levend Archief vzw
Levenseinde Informatieforum (LEIF)
West-Vlaanderen
Mendop vzw

Raakvlak
Rainbow sisters
Rijksarchief Brugge
Rode Kruisopvangcentrum
voor asielzoekers – Brugge

S-Wan
Syntra West (CORES)
testament.be
Tibetaans Traditioneel Centrum
vzw binnenstad (organisatie voor jeugdhulp)

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn
Vul deze bon in, geef hem aan

Voornaam ccccccccccc

uw bus- of tramchauffeur en

Straat

ccccccccccccccccccccccc

erfgoedcollecties op Erfgoed-

Postcode

cccc

dag, een hele dag lang, met de

Leeftijd

cc

ontdek de fraaiste cultureel-

bus en tram.
Opgelet: de twee dagpassen zijn
enkel geldig voor 2 personen op
zondag 23 april 2017.
Enkel originele bonnen worden
aanvaard. Niet verenigbaar met
andere promoties.

Naam ccccccccccccccccccc
Nr. cc

Busnr. cc

Gemeente ccccccccccccccccccc

e-mailadres ccccccccccccccccccccccccc

m Ik krijg liever geen informatie en aanbiedingen van De Lijn.

Evenementnummer: 199

Erfgoeddag beleven.
Zoveel leuker met bus of tram.

Ontdek nog meer
erfgoed in de rest van
Vlaanderen en Brussel
op www.erfgoeddag.be
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