OVERZICHT van de ACTIVITEITEN
Van het werkjaar 2020-2021

Het grootste deel van het programma werd geannuleerd omwille van
de geldende corona-maatregelen.
Enkele activiteiten konden evenwel doorgaan, het betreft:
- De lezing van Axel Buyse;
- De zoektocht in Brugse binnenstad;
- Het bezoek aan Vloethemveld;
- Het bezoek aan het kasteel van Poeke.
Op de volgende bladzijden vind je de uitnodigingen van deze activiteiten.

-1-

UITNODIGING ZOMERACTIVITEIT 21 AUGUSTUS
Beste vrienden,
Ook in deze corona-tijden bieden wij jullie een vakantie-activiteit aan. Aanvankelijk was er
een eendaagse busreis gepland. Veiligheidshalve kiezen wij deze zomer voor een
bestemming dicht bij huis en zorgt iedereen voor eigen vervoer.
Dit jaar staat het kasteel van Poeke bij Aalter op het programma.
Het wordt een unieke kans om het kasteel met gids te bezoeken alvorens het domein straks,
op 1 september, in handen van de Vlaamse overheid komt en voor onbepaalde tijd op slot
gaat voor restauratiewerken. Het domein moet een van de parels worden van het
toekomstig Vlaams netwerk van kastelen en tuinen.
In de middeleeuwen speelde het kasteel een belangrijke militaire rol in de rivaliteit tussen
Brugge en Gent, met de belegeringen, verwoestingen en wederopbouw die daarmee
gepaard gaan. De eerste geschreven vermelding vinden we in 1139, maar voordien moet
langs de oude Poekebeek een houten toren, een Motte, gestaan hebben. Na 1600 verloor
het kasteel zijn militaire functie en werd het verbouwd tot "heerlijkheid" met een imposant
park. Met de aanpassingen van 1872 kregen het kasteel en de tuin hun huidige uitzicht.
Meer informatie over het kasteel vind je op de website http://www.poeke.net

Praktisch:
Dit bezoek heeft plaats op zaterdag 21 augustus om 14.30 uur stipt. Voor dit bezoek
hebben wij 2 gidsen geboekt. Naargelang het aantal deelnemers en volgens de dan geldende
corona-maatregelen duurt het volledige bezoek 2 à 3 uur.
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 50.
Wens je er zeker bij te zijn, schrijf dan zo vlug mogelijk in door 4 euro per persoon te
storten op de VVA-rekening BE 49 4700 2621 4171. Zodra het aantal van 50 deelnemers
bereikt is en uiterlijk op 9 augustus, sluiten wij de inschrijvingen af. Na die datum zullen
we de deelnemerslijst verspreiden zodat jullie onderling kunnen afspreken om te carpoolen.
Langs weerszijden van de Poekedorpstraat kun je de auto kwijt.
Het kasteel bereik je te voet via de monumentale toegangspoort, die zich in de bocht van de
Poekedorpstraat bevindt. Dit is tevens het vertrekpunt van de Poekekasteel wandelroute. Na
een paar honderd meter bereik je de voorkant van het kasteel met Franse tuin, de plaats van
afspraak.
MONDMASKER VERPLICHT!
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Zaterdag 26 juni 2021 om 14.00 uur
Bezoek aan het Vloethemveld
Met een documentaire in de reeks “Publiek Geheim” over dit Britse krijgsgevangenkamp
haalde Canvas in 2012 een stukje ‘vergeten’ Zedelgemse geschiedenis van onder het stof.
Velen fronsten toen de wenkbrauwen. Klopt het werkelijk dat er op het einde van WO II
hier ongeveer 160.000 krijgsgevangenen in barakken en tentenkampen verbleven, in
erbarmelijke omstandigheden?
Je komt alles te weten tijdens deze wandeling over de bijna 100-jarige militaire
aanwezigheid op het domein Vloethemveld en de nadruk ligt op de periode van het
krijgsgevangenkamp. Een verhaal van blus- en munitievijvers, schutsbermen,
prikkeldraden, wachttorens, waakhonden, barakken, overbevolking, gebrek aan voedsel
en hygiëne, epidemieën, sterfgevallen…. Maar ook van sport, muziek, toneel, operette,
kranten … heimwee.
De muurschilderingen en beeldhouwwerken van de krijgsgevangenen zijn de enige in de
wereld die nog in situ aanwezig zijn. Het verhaal van de 12.000 Letse gevangenen, die
door de Russen als collaborateurs werden beschouwd, komt ook aan bod.
Ondertussen heeft het Vloethemveld zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied met
heel eigen fauna en flora.
De voormalige militaire site en huidig natuurgebied is maar heel zelden toegankelijk wat
van deze activiteit een niet te missen gelegenheid maakt.
Praktisch:
Inschrijven kan door 4 euro per persoon te storten - uiterlijk tegen 16 juni - op rekening
BE49 4700 2621 4171 van VVA-Regio Brugge met vermelding ‘Vloethemveld’.
We maken in ruim twee uur een wandeling van een kleine vier kilometer, het terrein is
goed begaanbaar.
Zodra de inschrijvingen afgesloten zijn, sturen we de deelnemerslijst rond zodat je zelf
kunt afspreken als je wil carpoolen.
Vergeet je mondmasker niet.
Vertrekpunt:
Ingang van het voormalige munitiedepot (aan het groene hekken op het einde van de
dreef), Vloethemveld 10A, 8210 Zedelgem.
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Beste VVA vrienden,

Hoe kan een regionale vereniging als de onze beter de draad van onze
activiteiten opnieuw opnemen dan met een hernieuwde kennismaking met
Brugge?
‘Om een stad te leren kennen, moet je er eens in verdwalen’, wordt soms
gezegd. Zover zullen we het niet laten komen, we houden het bij een zoektocht
die je de kans biedt allerlei steegjes, bordjes en beeldjes in de binnenstad te
ontdekken.
De activiteit zal ons verjongen, want we trekken in groepjes van zes de stad in
zoals de patrouille of het vendel van de jeugdbeweging van weleer. Groepjes
kun je zelf vormen, maar je mag gewoon jullie na(a)m(en) opgeven en ons laten
zorgen voor gezelschap.
Vanaf 13.30 uur vertrekken de groepjes om de tien minuten aan de ingang van
In & Uit (aan het Concertgebouw). Zodra de inschrijvingen binnen zijn en het
schema klaar is, zullen we je via mail inlichten over het juiste vertrekuur en de
samenstelling van de groepjes.

Praktisch:
Wanneer: Zondag 30 mei 2021 vanaf 13u30
Plaats: de zoektocht start en eindigt aan In & Uit – Concertgebouw (fietsstalling onder
’t Zand)
Afstand: 5,5 km
Prijs: 2 euro per deelnemer
Tijdens de wandelzoektocht biedt het bestuur jullie een versnapering aan.
Inschrijven kan tot ten laatste 15 mei door:
⇒ e-mail te versturen naar christine.dieryck@gmail.com met je naam, adres, telefoon en e-mailadres en
vermeld het aantal personen (met hun naam). Je mag
dus ook alleen, met twee of met drie inschrijven.
⇒ het verschuldigd bedrag (2€ per deelnemer) over te schrijven op de rekening van VVA Brugge BE49
4700 2621 4171. De betaling geldt als definitieve inschrijving.

VERGEET JULLIE MONDMASKER NIET !!!!
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Vlaamse Academici
Vrijdag 9 oktober 2020 om 20.00 uur
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Axel Buyse
Zin en onzin van de Vlaamse diplomatie
De spreker, voormalig chef van de redactie Buitenland van De Standaard, is al
twintig jaar actief in de Vlaamse diplomatie als algemeen afgevaardigde van de
Vlaamse regering zowel in Den Haag als bij de Europese Unie. In 2011 kreeg hij de
titel van overheidsmanager van het jaar en in 2013 werd hij opgenomen in de Orde
van de Vlaamse Leeuw. Zijn inzet voor de uitstraling van Vlaanderen in het
buitenland was telkens een motivering voor die onderscheidingen.

In zijn voordracht zal hij ingaan op de mogelijkheden die Vlaanderen heeft op de
diplomatieke scène, maar ook op de vele hinderpalen waarmee hij kampt in de
uitvoering van zijn job. In een periode waar het merk ‘Vlaanderen’ moet opboksen
tegen het merk ‘Brussel’ en waar er discussies ontstaan over de
bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse en het Belgische niveau, loont het zeker
de moeite om een expert aan het woord te horen die het allemaal van binnen uit
meemaakt.

Voor deze voordracht moet vooraf ingeschreven worden tegen 2 oktober. Dit kan
door € 3,- p.p. over te schrijven op de rekening BE49 4700 2621 4171 (KREDBEBB)
van de VVA – Regio Brugge. Gelieve bij de mededeling de naam van de deelnemers
te vermelden, alsook een telefoon- of GSM-nummer van de bubbel. Dat is nodig
omdat wij een zaalplan en deze informatie tijdig moeten kunnen bezorgen aan Stad
Brugge.

Vergeet ook niet om je eigen mondmasker mee te brengen. Dit moet je dragen vanaf
het betreden van het gebouw.
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