
 
    

                                     Brugge, januari 2019 

 

 

 

 

Geachte collega, 

 

 

Op maandag 18 maart 2019 vindt in Dentergem de 19de studie- en ontmoetingsdag plaats van het 

West-Vlaams Archievenplatform (WAP) met als thema: beheren van speciale collecties. 

 

Programma: 

 

9u30 Onthaal met koffie in het Gemeentearchief Dentergem 

9u50 Verwelkoming door burgemeester Koenraad Degroote 

10u00 Huishoudelijke vergadering en bestuursverkiezing 

Inleiding van het thema door voorzitter Jan D'hondt 

10u15 Tijs Goethals (IGA Poperinge-Vleteren): beheren van fotocollecties + vragenronde 

10u45 Jan Anseeuw (Stadsarchief Brugge): beheren van kaarten en bouwplannen + vragenronde 

11u15 Hendrik Callewier (Rijksarchief Brugge en Kortrijk): beheren van zwerfgoed/objecten + 

vragenronde 

11u45 Stavaza Digitale Burgerlijke Stand door firma Vanden Broele 

12u00 Verplaatsing naar Wakken 

12u30 Aperitief en lunch (Wakken) 

14u15 Namiddagprogramma: begeleid bezoek aan de molen en wandeling in Wakken met gids 

15u45 Afsluitende drink (Wakken) 

 

De deelnemingskosten (10 euro zonder lunch of 25 euro met lunch) kunnen overgeschreven worden 

op het rekeningnummer BE42 001 572 094 154 van het WAP, p/a Stadsarchief Ieper, Weverijstraat 7, 

8900 Ieper.  

 

De lunch bestaat uit: 

 

 Aperitief 

 Voorgerecht 

 Hoofdgerecht, te kiezen uit: varkenshaasje archiduc met warme groentjes en kroketjes of 

zeewolffilet met julienne van groentjes en puree met pesto en chablisroomsaus of risotto 

met boschampignons 

 Dessert met koffie 

 

Inschrijven kan via: https://www.west-vlaanderen.be/formulier/19de-wap-dag. 

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 8 maart 2019. 

 

Indien u uw inschrijving wilt annuleren, dan moet dat gebeuren vóór 13 maart via 

archiefdienst@west-vlaanderen.be. Bij annulering na die datum worden de kosten toch 

aangerekend. 

 



Dentergem is moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. We stellen voor om te carpoolen en af 

te spreken met collega’s in je omgeving. Indien je toch problemen ondervindt om er te geraken, 

neem dan contact met de voorzitter jan.d’hondt@brugge.be. 

 

Er is voldoende parkeerruimte in de buurt van het archiefgebouw. 

 

Noodnummer op de WAP-dag: 0494/53 28 68 (Caroline Beele). 

 

Met collegiale groet, 

 

Rik Opsommer    Isabelle Verheire   Jan D'hondt 

penningmeester   secretaris (wnd.)   voorzitter 


