
 
     
                                      Brugge, februari 2023 
 
 
 
 
 
 
Geachte collega, 
 
 
Op maandag 20 maart 2023 vindt in Wervik de 21ste WAP-dag plaats met als thema: ‘educatieve 
werking in archieven’. 
 
Programma: 
 

9u30 Onthaal met koffie en koffiekoek in het Tabaksmuseum 

9u50 Verwelkoming door schepen voor erfgoed, museum en toerisme Geert Bossuyt 
Huishoudelijke vergadering 
Inleiding van het thema door voorzitter Hendrik Callewier 

10u00 ‘De educatieve werking in het Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren’, door Tijs 
Goethals 
Keynote over educatieve werking, door Jelena Dobbels van FARO 

11u00 Panelgesprek over educatieve werking met Thomas Bertrem (Stadsarchief Waregem), 
Casper De Koker (Archief Gent), Lieze Neyts (Intergemeentelijke Archiefdienst DVV 
Westhoek), Josephine Seynaeve (leerkracht) en de Zonnebeekse heemvrienden – 
moderator: Hendrik Callewier 

11u45 Verplaatsing naar het restaurant 

12u00 Lunch 

14u00 Namiddagprogramma: 
- historische wandeling (omgeving Tabaksmuseum); 
of 
- actieve wandeling (in ‘De Balokken’) 

Bij slecht weer wordt een alternatief voorzien 

16u00 Afsluitende drink in Atelier Ké, met toelichting door de architect 

 
De lunch bestaat uit: 
 

 Picon met witte wijn of cava of gelijkwaardig ander aperitief 

 Hoofdgerecht, te kiezen uit: 
- kalkoenstoofpotje met Moriaenbier, gebakken patatjes en slaatje; 
OF 
- tagliatelli met zalm en roomsaus; 
OF 
- vegetarische spaghetti 

 Koffie en dessert (keuze uit éclair of tompoes) 

 

https://atelierke.be/


De deelnemingskosten bedragen 10 euro zonder lunch of 30 euro met lunch. De bestelbon (indien 
van toepassing) kan je mailen naar stadsarchief@brugge.be. De factuur wordt na de WAP-dag 
verstuurd. De betaling gebeurt op het rekeningnummer BE42 0015 7209 4154 van het WAP, p/a 
Stadsarchief Brugge, Burg 11/A, 8000 Brugge, met vermelding van naam en organisatie.  
 
Inschrijven kan via: https://www.west-vlaanderen.be/formulier/21ste-wap-dag-wervik-20-maart-20. 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 10 maart 2023. 
 
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. 
 
Bereikbaarheid: Het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63, 8940 Wervik) ligt op 15 min. wandelen 
vanaf het station Wervik. Er kan geparkeerd worden op de hoek van de Koestraat en Barrierestraat. 
Zie http://www.nationaaltabaksmuseum.be/bereikbaarheid. 
 
Namiddagprogramma: voor de wandelingen zijn comfortabele schoenen aangewezen. 
 
Noodnummer op de WAP-dag: 0474/76 76 71 (Isabelle Verheire). 
 
 
 
Met collegiale groet, 
 
Annelies Mattheus   Isabelle Verheire   Hendrik Callewier 
penningmeester   secretaris    voorzitter 
 
 
 
 
Deze dag wordt mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële 
steun van de firma Vanden Broele 
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