Volkskunde West-Vlaanderen
Aan de leden van Volkskunde West-Vlaanderen

Geacht medelid,

Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen dat u dit jaar weinig of niets van ons mocht horen. Dit heeft te maken met
een reorganisatie die wij momenteel aan het doorvoeren zijn binnen onze vereniging. De drukke professionele
bezigheden van onze bestuursleden, de grootte van ons doelgebied, de steeds afnemende respons op onze
activiteiten en de oplopende kostprijs van zowel druk als verzending nopen ons ertoe de werking en de structuur van
de organisatie in vraag te stellen en te herdenken. Wij zijn er van overtuigd dat Volkskunde West-Vlaanderen een
blijvende taak heeft binnen het erfgoedveld van de provincie, zeker nu men op provinciaal niveau alle
cultuurgebonden materies aan het afstoten is.

Als antwoord op deze problemen zal onze vereniging zich in de toekomst een nieuw en modern profiel aanmeten.
Dit houdt het volgende in :
•

Wij beperken dit jaar onze ledenactiviteiten tot de jaarlijkse studiedag en het midwinterfeest. Waar
mogelijk sluiten we aan bij bestaande initiatieven die wij aan u zullen doorgeven (voordrachten, geleide
bezoeken, bustochten, …) en waarop u zonder problemen kunt aansluiten.

•

De studiedag zal jaarlijks doorgaan in samenwerking met een museum of een erfgoedvereniging en een
specifiek aspect van de volkscultuur belichten. Als jaarboek stellen we een bestaande publicatie, een
cataloog of een relevant boek, ter beschikking van de deelnemers.

•

Mengelmaren in zijn papieren vorm valt weg. De druk- en verzendingskosten lopen te hoog op en de
inspanning om een papieren nieuwsbrief te maken gaat het bestuur te boven. Daarom wordt Mengelmaren
vanaf dit jaar een digitale nieuwsbrief. Die kan op een veel grotere schaal worden verspreid en bereikt
daardoor heel wat meer geïnteresseerden. Daarenboven kost dit onze vereniging zo goed als niets. Net als
in de papieren Mengelmaren zal deze nieuwsbrief niet alleen nieuws bevatten, maar wordt u telkens ook
getrakteerd op een aantal inhoudelijke artikels.

•

De website wordt volledig vernieuwd zodat iedereen ook daar steeds terecht kan voor meer informatie over
volkscultuur in West-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2015 zou onze site volledige operationeel moeten zijn.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven.

Dit alles zorgt ervoor dat we op een heel andere manier gaan werken. Door ons kosten sterk te drukken kunnen we
vanaf dit jaar elke geïnteresseerde GRATIS lid maken van onze vereniging. Al wat u daarvoor moet doen is naam en

mailadres doorgeven aan volkskunde.westvlaanderen@gmail.com en u wordt permanent op de hoogte gehouden
van wat reilt en zeilt in volkscultureel West-Vlaanderen. Voor mensen die zelf geen mailadres bezitten kan dit
eventueel het mailadres van een zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter of zelf een vriend of bekende zijn. Aarzel
ook niet om mailadressen door te geven van geïnteresseerden uit uw omgeving.

Graag geven wij u tevens nog onze kalender voor de tweede helft van dit jaar mee :
•

Onze jaarlijkse studiedag heeft Wereldoorlog I als centraal thema en gaat door op zaterdag 11 oktober. We
worden vanaf 9.30 uur ontvangen in Restaurant De Volksbond, Ieperstraat 26 in Zonnebeke, tegenover het
museum van Zonnebeke. Daarna brengen we een bezoek aan het compleet vernieuwde Memorialmuseum
Passchendaele 1917 onder leiding van een bevlogen gids. Het middagmaal nemen we terug in de
Volksbond, waarna een bezoek aan Tyne Cot Cemetery gepland staat. Aansluitend hierop keren we terug
naar Zonnebeke om de tijdelijke tentoonstelling en het onderzoekscentrum van naderbij te bekijken. We
sluiten de dag af met de overhandiging van een boek aan de aanwezigen en een gezellige babbel bij een
koffie in de Volksbond.
Geïnteresseerd om er ook weer bij te zijn ? Schrijf 45 euro over op het rekeningnummer BE61 4700 2671
3117 van Volkskunde West-Vlaanderen en. In deze prijs is alles inbegrepen (koffie, gids, museumbezoek,
boek, middagmaal met drie gangen) behalve de dranken bij het middagmaal.

•

Op 25 oktober organiseert de cultuurdienst van Ichtegem onder leiding van onze voorzitter Antoon Naert
een bustocht doorheen Bekegem, Zedelgem, Loppem, Ichtegem en Koekelare op zoek naar “Vurige
Heiligen”. We gaan vooral dieper in op Sint-Martinus en Sint-Laurentius, maar ook Sint-Nikolaas passeert de
revue. Wie meer wil te weten komen over deze heiligen en hun “vurige” winterfeesten komt om 13 uur
naar de kerk van Bekegem. Deelnemen kost 5 euro en kan ter plaatse worden betaald. Graag wel een
seintje naar cultuurdienst@ichtegem.be als je een plaatsje op de bus wenst.

•

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op 14 december ons jaarlijkse Midwinterfeest door in de Balstraat in Brugge.
U kunt er terug de unieke wintersfeer opsnuiven die deze “kerstmarkt” ondertussen al naam en faam heeft
meegegeven. Vanaf 11 uur tot 18 uur kunt u er terecht voor een gevuld programma. Meer hierover in de
volgende nieuwsbrief.
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