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 Algemene ledendag 2017 

‘Brugge en Groot-Brittannië’ 

 

Zaterdag 22 april 

Uitnodiging 

Beste VVA-vrienden 

 

Het hoofdbestuur van VVA en het bestuur van VVA Regio Brugge nodigen u van harte uit op de Algemene 

Ledendag van zaterdag 22 april 2017. 

 

Alles wat prettig is, wordt een traditie en dat geldt zeker voor de algemene ledendag. Het is ieder jaar fijn om 

de geestverwanten van buiten de provincie te ontmoeten, te ontdekken dat de eigen afdeling niet de enige is 

in Vlaanderen. En het is zeker niet slecht om van gedachten te wisselen over de eigen werking en visie. Ervaring 

lenen is interessanter dan er te kopen. 

 

We knopen aan met de actualiteit en stellen, in dit jaar van de Brexit, de relatie tussen de stad Brugge en 

Groot-Brittannië in het licht. Die verhouding is zeer kleurrijk. Zo verbleven de latere koningen Karel II en Jacob 

II in de jaren 1656-1659 in ballingschap in Brugge. 

 

Vergeten we ook niet dat de eerste toeristen in Brugge Britten waren die in het begin van de negentiende 

eeuw op bedevaart gingen naar het slagveld van Waterloo. 

 

In 1988 was Brugge de stad waar Margaret Thatcher haar beroemde ‘Bruges Speech’ hield met zinnen als ‘The 

Community is not an end in itself’ en’Utopia never comes, because we know we should not like it if it did’. 

Wie voor dat alles belangstelling heeft, kan deelnemen aan de wandeling ‘Brugge en Groot-Brittannië’ en 

vooral: tijdens de academische zitting komen Hendrik Vos en Sander Loones aan het woord, twee tenoren in 

Vlaanderen als het over de Europese integratie gaat. En natuurlijk bieden we iedereen de kans om zowel het 

klassieke Brugge (het Groeningemuseum bijvoorbeeld) of het minder bekende Brugge (Brugge in de 

eenentwintigste eeuw) te verkennen, zowel te voet als met de paardentram. 

 

Trefpunt wordt de comfortabele ruimte van het Novotel aan de Katelijnestraat 65 te Brugge, waar het 

mogelijk is om een kamer te boeken tegen interessante voorwaarden. Het hotel ligt op 15 min. wandelen (1.1 

km.) van het station, de auto kunt u kwijt in de Katelijneparking die in hetzelfde complex als het hotel ligt. 

 

 

Bruno Comer,          Paul Becue, 

Voorzitter Regio Brugge       Algemene Voorzitter VVA vzw 
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VVA Regio Brugge heeft de eer u uit te nodigen op de  

Algemene ledendag 2017 

zaterdag 22 april te Brugge 

 

Programma  

10 uur – 10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee 

10.30 uur – 13 uur: Academische zitting  

 Verwelkoming door Bruno Comer, voorzitter Regio Brugge 

 Uiteenzetting en debat over ‘Vlaanderen na de Brexit’ met Europees parlementslid Sander 

 Loones en prof. dr. Hendrik Vos 

 Voorstelling van de winnaar van de VVA-prijs 2017 prof.dr. Frans Debrabandere en 

 overhandiging van het VVA-beeldje door nationale voorzitter Paul Becue.  

 Dankwoord door de gehuldigde.  

 Het VVA-archief op de website en de VVA-Facebookpagina 

13 uur: Uitgebreide receptie met cava en hapjes 

14 uur – 15.30 uur: lunch,  

tijdens de maaltijd huldigen we de uitgetreden VVA-voorzitter em. prof. dr. Reinhart Verschoore 

 Menu 

 Gerookte zalm met zongedroogde tomaat 

 Varkenshaasje met spinaziepuree, courgettes en mosterdsaus 

 Trio van chocolade 

 Koffie of thee 

 Mineraal water en wijn inbegrepen 

15.30 uur – 17.30 uur: Culturele activiteiten 
 
 A. Wandeling “Engeland in Brugge” 

B. Wandeling “Brugge in de 21ste eeuw” 
C. Bezoek aan de Sint-Godelieveabdij 
D. Bezoek aan het Groeningemuseum 
E. Door Brugge met de paardentram  
Voor details: zie verder 

 

17.30 uur: Afsluitende drink met Brugse Zot in de Brouwerij De Halve Maan,  

 met slotwoord van onze nationale voorzitter 
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Inschrijving  
U kunt kiezen tussen de volgende combinaties: 

Academische zitting met receptie: € 20 

Academische zitting, receptie en lunch: € 55 

Het volledige programma, zonder namiddagactiviteit: € 60  

Het volledige programma: € 65 

U wordt verzocht drie keuzes op te geven voor de namiddagactiviteit (b.v. C-D-A). 

De eerste inschrijvers maken de grootste kans dat aan hun wens wordt voldaan. 

U kunt inschrijven - tot uiterlijk 10 april - door het gepaste bedrag te storten op  

rekeningnummer BE49 4700 2621 4171 (BIC: KREDBEBB) van 

 VVA regio Brugge 

 De Mote 42 

 8310 SINT-KRUIS-BRUGGE  

en met vermelding van de afdeling + naam en voornaam van deelnemer(s) + de letters van de voorkeur voor de 

culturele namiddagactiviteit. 

 

Nog vragen? Mail naar vva.brugge@telenet.be.  

 

Locatie 

Het Hotel Novotel Brugge Centrum (Katelijnestraat 65) ligt op wandelafstand (1.1 km) van het NMBS-station 

van Brugge. 

Wie met de auto komt, kan zijn wagen kwijt in de Katelijneparking die in hetzelfde complex gelegen is als het 

hotel. Als die volzet is, kan er geparkeerd worden op de grote parking aan het NMBS station. Dat is de 

grootste en goedkoopste publieke parking van Brugge. Inrijden via de ring rond Brugge (Buiten Begijnenvest), 

24/24u en 7/7 dagen open. Dagtarief € 3.50. 

 

mailto:vva.brugge@telenet.be
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Overzicht namiddagactiviteiten 

 

Keuze A: Wandeling ‘Groot-Brittannië in Brugge’. 
In de Brugse binnenstad zijn er tal van sporen van de aanwezigheid van de Britten in vroegere tijden. 
Zo komen we aan het huis ‘De zeven torentjes’ waar de latere koningen Charles II en James II 
verbleven tijdens hun ballingschap na de machtsovername door Cromwell. We wandelen tot aan de 
Jeruzalemkapel waarvan de bouwer Anselmus Adornes nauwe relaties ontwikkelde met Schotland en 
ontdekken tal van andere restanten van de Britse aanwezigheid in Brugge. De wandeling eindigt aan 
het Walplein. 
 
Keuze B: Wandeling ‘Brugge in de 21ste eeuw’. 
Een wandeling door de Brugse binnenstad waarbij de gids op een aantal plaatsen hedendaagse 
architectuur toont die geïntegreerd is in het historische kader. In de negentiende eeuw streefde de 
neogotiek naar harmonie met de middeleeuwse gebouwen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
probeert men aan dat principe te ontsnappen. Het resultaat ziet de groep tijdens de wandeling die 
naar het Walplein leidt. 
 
Keuze C: Bezoek aan de Sint-Godelieveabdij. 
De abdij, die momenteel slechts zelden voor het publiek toegankelijk is, ligt aan de Boeveriestraat, 
even buiten de vesten van Brugge op tien minuten stappen van het Novotel. Tijdens de reformatie 
domineerden de calvinisten het platteland en zochten de benedictinessen van Gistel hun toevlucht in 
Brugge. De kerk en de gebouwen dateren dan ook gedeeltelijk uit de zeventiende eeuw, na de Franse 
Revolutie werd er nog bijgebouwd. Het klooster staat momenteel leeg en is in erfpacht gegeven aan 
de stad. De Sint-Godelieveabdij is een zogenaamde ‘toekomstplek’ waarbij gezocht wordt naar een 
nieuwe bestemming die duurzaamheid en transitie centraal stelt. 
 
Keuze D: Bezoek aan het Groeningemuseum.  
Wie liever niet wandelt, kan onder leiding van een bedreven gids het Groeningemuseum bezoeken 
dat in de eerste plaats bekend is door de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en op vijf minuten 
stappen van het Novotel ligt. Het museum beschikt ook over een aantal meesterwerken uit de 
neoclassicistische richting en over een opmerkelijke verzameling Vlaamse expressionisten. Dus niet 
alleen van Eyck en Memling, maar ook: Suvée en Odevaere of Permeke en Tytgat. 
 
Keuze E: Door Brugge met de paardentram.  
Een ultieme aanvulling van dit aanbod: lol maken. Een ontspannen rit door de Brugse binnenstad met 
een paardentram in het gezelschap van een gids die geregeld uitleg geeft. De tram doet klassiekers 
aan zoals de Rozenhoedkaai, de reien, het Groeningemuseum en het Sint-Annakwartier. Aan het 
Begijnhof wordt eventjes uitgestapt, maar waar eindigt de luiheid en waar begint de meditatie? 
 
 
Alle activiteiten eindigen aan het Walplein waar we rond 17.30 u. in de Brouwerij De Halve Maan 

ontvangen worden om een laatste glas te drinken en waar de nationale voorzitter ons uitgeleide zal 

doen. 
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Informatie voor de treinreizigers: 

Vanuit Antwerpen: 

A’pen Centraal:     8. 06 u. Spoor 1, richting Oostende 

Gent St. Pieters:    9. 07 u. 

Brugge:      9. 34 u. 

Brugge:      18. 26 u.  Spoor 9, Richting A’pen Centraal 

Gent St. Pieters:    18. 50 u.   

A’pen Centraal:     19. 54 u.  

Vanuit Hasselt: 

Hasselt:     7. 29 u.  Spoor 2, richting Blankenberge 

Leuven:      8. 17 u.  

Brussel Centraal:    8. 43 u. 

Gent St. Pieters:    9. 20 u. 

Brugge:      9. 51 u. 

 

Brugge:      19. 08 u. Spoor 4, richting Genk 

Gent St. Pieters:    19. 35 u. 

Brussel Centraal:    20. 15 u. 

Leuven:      20. 45 u. 

Hasselt:     21. 30 u. 

Vanuit Oostende: 

Oostende:     9. 08 u. Spoor 7, richting A’pen Centraal 

Brugge:      9. 25 u. 

Brugge:      18. 57 u. 

Oostende:     19. 13 u. Spoor 8, richting Oostende 

 

 

     

EUROPACOLLEGE, CAMPUS VERVERSDIJK    MET DE PAARDENTRAM OVER DE BURG 


