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Sinds maart 2014 mag u van Volkskunde West-Vlaanderen vzw op gepaste tijd een nieuwsbrief 
in uw mailbox verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over 
onze activiteiten. 
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1. Zwarte Kat sessies 
 
Dit jaar staan nog de volgende Zwarte Katsessies op het programma:  
 
Kapelletjes in West-Vlaanderen: devoties, legenden en verhalen  
 
Door Valentin De Grande 
 
Donderdag 17 mei van 14 tot 16 uur 
 
Mei is in de katholieke traditie de Mariamaand. “Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt 
u Maria tegen”, zo klinkt het in een oud lied. In het landschap in Vlaanderen tref je vandaag 
nog steeds tal van kapellen en kapelletjes aan, die zijn toegewijd aan Maria. De spreker, 
Valentin Degrande, inventariseerde in West-Vlaanderen 2.776 kapellen, in alle vormen en 
afmetingen. Hij vertelt niet alleen over de architectuur en de aanleiding tot de oprichting van 
deze kapelletjes, maar ook over de bijzondere devoties, legenden, oorlogsverhalen en 
wonderlijke genezingen.  
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Begrafenisrituelen in Brugge  
 
Door Dirk Verstraete 
 
Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 uur 
 
Rituelen zijn vaak verbonden aan feestdagen. Maar ook bij een overlijden volgen de rituelen 
elkaar op. Hoe de Bruggelingen een begrafenisdienst vroeger vormgaven, vertelt Dirk 
Verstraete, gepokt en gemazeld in Brugse rituelen en verhalen, en gids en bestuurslid bij Hello 
Bruges.    
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Feestbrood met patacons. Een verloren traditie?  
 
Door Mark en Luc Adriaen 
 
Donderdag 13 december van 14 tot 16 uur 
 
In de plaats van taarten maakten onze voorouders koeken en broden bij speciale 
gelegenheden. Een typisch feestbrood was de vollaard, een langwerpig brood gemaakt van 
wit tarwemeel. Deze vollaards werden vaak versierd met patacons. Dit zijn schijfjes in 
pijpaarde, met afbeeldingen in reliëf, die nadien met de hand werden gekleurd. In West-
Vlaanderen is de traditie lang blijven bestaan dat de peter of meter met nieuwjaar zo’n 
vollaard met patacon schonken aan hun petekind. In hun lezing gaan volkskundigen Mark en 
Luc Adriaen dieper in op dit gebruik en demonstreren zij ook hoe een patacon wordt gemaakt. 
Misschien heeft u achteraf terug zin om deze mooie traditie nieuw leven in te blazen?     
 

 
 
PRAKTISCH 
 
Prijs per sessie: 5 euro 
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge 
Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be  
Max 35 pers. 
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Vier de seizoenen 
 
Voor onze voorouders had elk seizoen zijn eigen tradities en rituelen. Zij vormden een leidraad 
voor het dagelijks leven. Met deze reeks workshops wil het Volkskundemuseum nieuw leven 
blazen in deze eeuwenoude seizoenstradities. Heel het gezin kan deelnemen. Terwijl de 
kinderen luisteren naar een verhaal en knutselen, gaan hun (groot)ouders creatief aan de slag 
met natuurlijke materialen. Elke workshop eindigt met een lekker seizoenshapje in de 
gezellige museumherberg ‘In de Zwarte Kat’.  
 

 
Pinksteren 
 
Zondag 20 mei 2018 van 14 tot 16u 
 
Pinksteren is niet alleen een belangrijke christelijke feestdag. Het is ook een 
vruchtbaarheidsfeest, die de zomer aankondigt. Onze voorouders vierden dit met het planten 
van een meiboom of het kiezen van een pinksterbruid. Met een kleurrijke meitak, versierd 
met bloemen en linten, gingen de kinderen van deur tot deur om eieren of snoep te vragen.  
Wie op zaterdag vóór Pinksteren het laatst uit zijn bed kwam, werd eruit gejaagd en was de 
luilak. Hij moest het gezin trakteren op warme luilakbollen.  
 
De kinderen luisteren naar het verhaal van de bijenkoning en maken bijtjes met elzenproppen. 
De (groot)ouders maken papieren bloemen met crêpepapier die de kinderen in de zomer aan 
de Belgische kust kunnen ruilen voor een handvol schelpjes. Als afsluiter eten we samen 
luilakbollen.  
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PRAKTISCH 
 
Leeftijd kinderworkshop: 5 tot 8 jaar 
Prijs per sessie (inclusief museumtoegang): 8 euro per deelnemer, 5 euro voor tweede kind 
van hetzelfde gezin 
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge 
Reservatie is verplicht: musea.reservatie@brugge.be Max. 15 volwassenen en 20 kinderen. 
Inschrijven ten laatste op de donderdag vóór de activiteit.  
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2. UITSTAP: Van Delft tot Desvres op 19 mei 2018 (VOLZET) 
 
De 1000 faiencetegels van Mark Adriaen zullen in 2018 tentoongesteld worden in zes musea 
in Noord-Frankrijk: Godewaersvelde, Terdegem, Belle, Hazebroek, St-Omer en Desvres. Ze 
worden er geconfronteerd met andere faience en gelijkaardige motieven.  
 
Op zaterdag 19 mei 2018 brengen we samen met Mark Adriaen, als gratis gids, een bezoek 
aan drie locaties. Het volledige traject zou immers niet haalbaar zijn. In de drie musea 
bezoeken we enkel de tijdelijke tentoonstelling van faiencetegels, telkens ongeveer één uur. 
Er zal vrijblijvend een tweetalig boek van 212 blz. over het volledige project in de musea 
beschikbaar zijn aan lage kostprijs, vermoedelijk slechts € 12,5. Zeker een aanrader! Voorstel 
aan de deelnemers om eventuele aankopen ietwat te spreiden over de 3 musea. 
 
Programma 

• Musée Benoît De Puydt, rue du Musée De Puydt te Bailleul (Belle) 10u30 stipt 
• Restaurant Le roi du Potje vleesch, 31 rue du Mont des Cats te Godewaersvelde, rond 

12u. Betaalbare prijzen (vb. €12,90 – €14) en diverse menu’s. We eten er samen om 
de groep bijeen te houden. 

o http://www.auroidupotjevleesch.fr/ 
• Musée de la vie frontalière, 98 rue de Callicanes te Godewaersvelde, 14u, op 

wandelafstand 
• Musée des Augustins, place Degroote te Hazebrouck, rond 15u30 

 
Praktisch 

• We stellen carpooling voor met een bijdrage van €5 per meerijdende persoon aan de 
chauffeur. 

• Maximum 25 personen. 
• Inschrijven door overschrijving van € 6 voor inkom drie musea aan Volkskunde West-

Vlaanderen BE61 4700 2671 3117 met vermelding ‘Van Delft tot Desvres’.  
• Maaltijd en drank in het restaurant zijn door de deelnemers te betalen. Best zo vlug 

mogelijk inschrijven, want het aantal zal vlug bereikt worden. Inschrijvingen worden 
afgesloten op 15 april. 

Namens het Bestuur en Algemene Vergadering van Volkskunde West-Vlaanderen 
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3. Onze Lieve-Vrouw Lichtmis 
 
Door Luc Penninck 
 
Op donderdag 1 februari 2018 gaf Luc Penninck, bestuurslid van Volkskunde West-
Vlaanderen, een Zwarte Katsessie over Maria Lichtmis. Voor veel mensen is Maria Lichtmis op 
2 februari een dag waarop pannenkoeken worden gegeten. Maar het is ook een christelijk 
feest waarop kaarsen worden gewijd, processies uitgaan en pasgeborenen worden gezegend 
in de kerk. En het is het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Voor velen is de 
betekenis van Maria Lichtmis niet meer zo gekend. Maar voor wie de lezing door Luc Penninck 
bijwoonde, kent het feest geen geheimen meer. En voor u binnenkort ook niet meer. Het 
verslag van de lezing zal namelijk in verschillende afleveringen in de nieuwsbrief worden 
gepubliceerd. In deze nieuwsbrief deel 1 over de Keltische, Germaanse en Griekse gebruiken 
rond het einde van de winter.  

 
Lichtmis, 2 februari, was al van in mijn kinderjaren een pannenkoekenfeest.  Later kwam daar 
ook het aspect van licht erbij. Licht en mis, het licht in de Heilige Mis, leek mij een heel 
vanzelfsprekende verklaring. Uit het Duitse spraakgebied vond ik echter twee andere 
verklaringen. Het woorddeel ‘mezzen’ dat aankondigen, verkondigen zou betekenen, in de 
context van het terugkerend licht. Een tweede verklaring betreft het woorddeel ‘mezz’, wat 
scheiden of afsnijden betekent. De donkere tijd, de wintertijd wordt als het ware de pas 
afgesneden door het prille, terugkerende licht. 
 
Keltische Imbolcfeest 
 
Bij alle Indo-Europese volkeren werden naar het einde van de winter reinigings- en 
zuiveringsfeesten gevierd door middel van vuur. De schijnbaar afgestorven sluimerende 
levenskrachten van de natuur, moesten terug opgewekt en gestimuleerd worden. Moeder 
aarde moest, vooraleer ze door de mannelijke god, het zonlicht werd bevrucht, eerst gereinigd 
worden, wilde ze later op het jaar vrucht dragen. 
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Bij onze Keltische voorouders nam het reinigingsfeest, het Imbolcfeest reeds een aanvang bij 
zonsondergang op 31 januari en duurde tot zonsondergang op 2 februari. De naam Imbolc of 
Imbolg wordt zowel vertaald als "in de buik" of als "rond de buik". Daarbij ploegde men ritueel 
driemaal rond de akker of driemaal rond de buik van moeder aarde. De naam Imbolc wordt 
voor het eerst vermeld in het vroegmiddeleeuwse Ierse verhaal Tochmarc Emere, over de 
bekoring van Emer door de held Cu Chulainn. De oudste schriftelijke optekening van dit 
verhaal dateert uit de 10de- 11de eeuw. De hoofdfiguur Emer duidde Imbolc aan als het begin 
van de lente, wanneer 
de eerste ooien worden gemolken. Vandaar ook soms de naam ‘ooimelk’ voor Imbolc. 
 
Deze reinigingsfeesten hadden plaats op het einde van iedere graancyclus, en net vóór een 
nieuwe cyclus. Zij hadden tot doel het bevorderen van de vruchtbaarheid van de natuur: bij 
plant, dier en de mens.  Daartoe dienden onder andere het verbranden van stropoppen, 
gemaakt van de laatste korenschoven die op het land waren blijven staan.  De betovering van 
de kwade, boze geesten en krachten werd zo vernield. 
 
Diezelfde stropop werd, als symbool voor de afgestorven natuur, met een berkentwijg 
geslagen, om zo vruchtbaarheid en levenskracht op te wekken. Jonge, naakte vrouwen 
werden over de braakliggende akkers gestuurd, achterna gezeten door naakte mannen, die 
hen met berkentwijgen sloegen, om hun vruchtbaarheid te stimuleren.  De langzaam 
ontluikende levenskracht van de boom werd als het ware op de geslagen plant, dier of mens 
overgedragen. 
 
Brighid en Brigitta 
 
De berk bij de Kelten stond synoniem 
voor de wedergeboorte van het zonlicht, 
en was aan de Keltische vuurgodin 
Birghid of Brighid gewijd. Zij zorgde voor 
overvloed, vruchtbaarheid en weder-
geboorte, en genezing. Soms werd ze als 
drievoudige godin voorgesteld: als 
maagd, moeder en als oude vrouw. Met 
Imbolc vierde men het maagdelijke 
aspect van de godin en haar eerste 
gemeenschap met de god van het licht: 
de zonnegod. Rond sacrale vreugde-
vuren werd gedanst, gezongen, en over 
de gloeiende houtskoolresten werd 
gesprongen, om een overvloedige oogst 
en vruchtbaarheid te waarborgen. De as 
van deze vuren, gestrooid over de pas 
ingezaaide akkers, waarborgde vrucht-
baarheid. 
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Op dergelijke vuurfeesten, versierde men voor Brighid een bed, gemaakt van een graanschoof, 
met linten en vroege lentebloemen opgesmukt. Het bed maakte men vóór het vuur, waarop 
de aanwezigen riepen: "Bride, je bed staat klaar”.  De mannen mochten nu pas de ruimte 
betreden, en vroegen om hulp bij de landbouwexploitatie en bij de handwerkzaamheden en 
deden daarbij een wens op Bride's bed. 

 
Van het graan van de laatste graanoogst werd een Brigids Cross gemaakt.  Dit kruis zou voor 
bescherming en voorspoed zorgen voor de toekomstige oogst. Als vóórchristelijk kruis 
verbond het de vier windrichtingen van een gewijde ruimte. Bij ploeg- en zaairituelen werden 
vaak spijs-en drankoffers aangebracht bij de vier hoeken van de akker. Ook het beeld van 
Brighid werd tot in alle hoeken van de akker gedragen. Na de kerstening gebeurde hetzelfde 
met het Mariabeeld. 
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Het Rowan Cross of het lijsterbeskruis bestond als gebruik op de Schotse en Ierse eilanden. 
Dit kruis werd over het wiegje gehangen bij pasgeborenen, waarbij Brighid om bescherming 
werd gebeden.  
 
Een gekerstende Brighid, of heilige Brigitta, leefde van 453 tot 523 na Christus, en nam zowat 
alle eigenschappen over van haar heidense voorgangster. Een taaie, volkse overlevering is het 
verhaal van Brighid als vroedvrouw van Maria. Als herbergierster, gaf ze tijdens een periode 
van voedselschaarste en zeer tegen de wil van haar afwezige echtgenoot, een man en een 
zwangere vrouw te eten. Nadien bemerkte ze dat het eten en de drank niet waren 
verminderd. Ze ging het koppel achterna en vond beiden in een bouwvallige stal; net op tijd 
om de vrouw bij de bevalling bij te staan. We herkennen hier direct het verhaal van Maria en 
Jozef in. In de stal stond een koe, die door Brighid werd gemolken. Zo redde ze de Heilige 
Familie van de hongersnood. 
 
De meer officiële kerkelijke versie sprak over de dochter van een Ierse druïde, die de komst 
van het Christendom voorspelde, en door Saint Patrick werd bekeerd. Brighid werd 
kloosternon, later abdis van het klooster van Kildare. Een eeuwig vuur werd er brandend 
gehouden door maagdelijke priesteressen, totdat de kerk in de 16de eeuw het gebruik 
verbood omwille van haar heidens karakter. De heilige Brigitta werd ondertussen van de 
liturgische kalender geschrapt, wegens onvoldoende bewijzen van haar heiligheid en haar 
bestaansgronden. 
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Germaanse vruchtbaarheidsgebruiken 
 
In de Germaanse godenwereld komt Freya begin februari op het voorplan. Als godin van de 
onderwereld begeleidt ze de gestorvenen na de dood. Zij is tevens de godin van de groei, de 
wedergeboorte en beschermster van de graancyclus. Op haar feest hield men fakkeltochten 
en werden offers gebracht. 
 
De seizoenswisseling begon wanneer Freya haar zoon Balder verloor, god van dood en 
wedergeboorte. Zijn dood was het begin van de winter, maar tevens het weerkeren van de 
zon op aarde. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vermeldt in zijn Germania dat begin 
februari de moedergodin Nerthus op een door koeien getrokken wagen of op een ossenkar, 
rond de akkers werd gereden om deze te zegenen en de vruchtbaarheid op te wekken. 
 

 
 

 
De Germanen geloofden dat tussen 21 en 24 december, de zon gedurende drie dagen in de 
onderwereld verbleef, om op 25 december triomfantelijk terug te keren. De 40 dagen tijd 
daarna werd op 2 februari afgesloten. Onze voorouders geloofden dat de geesten van de 
overledenen terug op aarde kwamen, om deel te nemen aan de feesten.  Dit zo geheten leger 
van afgestorvenen, werden meestal aangevoerd door Wodan (Odin) en met stormgeraas, 
donder en bliksem en onder hoorngeschal, gingen ze lelijk te keer over de velden en de akkers.  
De magische krachten aan hen toegeschreven verjoegen de destructieve krachten in de 
natuur, waardoor de akkers gereinigd en vruchtbaar werden gemaakt. Tijdens de twaalf 
nachten van de Joeltijd begaf Wodan zich onder de mensen op aarde, om hen te belonen of 
te straffen. Zo werd de goddelijke ordening terug hersteld. 
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Ingewijde mannen, vertegenwoordigers op aarde van het 
dodenheir, liepen verkleed rond, gehuld in pluimen, bladeren of 
in berenhuiden. Ze droegen een knuppel als viriliteitsteken, 
maakten lawaai en rinkelden met belletjes. In ruil voor de 
offerspijzen en drank die men voor hen klaarzette, schonken de 
doden vruchtbaarheid en geluk voor het komende jaar. 
 
Nadat de eerste voren op de akker waren getrokken, vierde de 
hele gemeenschap feest ter ere van moeder aarde en van de 
mannelijke hemelgod die haar met zijn zaad zou bevruchten. In de 
getrokken voren op de akkers werden eveneens spijsoffers 
gebracht, zoals honing, room of boter, waarmee ook de doden, 
die meehielpen om het land vruchtbaar te maken, werden 
vereerd. 
 
Demeter en Onze-Lieve-Vrouw van de Beer 
 
In de Griekse oudheid is het Hades, god van de onderwereld, die Persephone, dochter van de 
vruchtbaarheid- en graangodin Demeter, ontvoert. Daardoor werd de aarde onvruchtbaar. 
Met een fakkel zoekend in de onderwereld vond Demeter haar dochter terug.  Door 
tussenkomst van Zeus mocht ze tweederde van het jaar terugkeren naar de aarde en werden 
er begin februari Demeterfeesten gehouden. Op het schiereiland Akrotiri, op het eiland Kreta, 
wordt nog steeds op 2 februari ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Beer’ gevierd, in de zogenaamde 
berengrot. De naam verwijst naar de beervormige stalagmiet midden in de grot.  Met fakkels 
komen de mensen er samen, in de ruimte die nu toegewijd is aan de opdracht van Christus in 
de tempel. 

 
Wordt vervolgd… 
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4. Mysterieus voorwerp  
 
In deze rubriek vragen we uw deskundige mening. Verzamelaars hebben soms voorwerpen in 
huis, waarvan de functie niet meteen duidelijk is. Heeft u een idee waarvoor het diende? Of 
hoe dit voorwerp werd genoemd? Of heeft u zelf mysterieuze voorwerpen in huis? Laat het 
ons weten via het contactformulier op http://volkskundewestvlaanderen.be/    
 
Mysterieus voorwerp #2 
 
In de vorige nieuwsbrief postte Danny Vanloocke, voorzitter van 
Volkskunde West-Vlaanderen, een tweede mysterieuze voorwerp. De 
vraag luidde: “Weet u welke heilige dit beeld voorstelt?” 
 
Deze antwoorden kwamen binnen:  
 
Dany Floré:  
De vraag welke heilige met de raaf hier wordt voorgesteld. Volgens mij 
betreft het hier de profeet Elias. Op een haardplaat in het kasteel van Loppem zien we de 
voorstelling van Elias, die de weduwe van Sarepta ontmoet terwijl zij hout sprokkelt voor het 
haardvuur. De profeet is duidelijk te herkennen aan de "raaf" die hem voedt in de woestijn.  
 
Jozef Dewulf:  
Volgens mijn bescheiden mening is dit de afbeelding van Franciscus van Assisi. Hij wijst naar 
zijn ontvangen tekenen van de stigmata (de 5 wonden Van Christus). Hier richt hij zijn vinger 
naar de wonde op zijn andere hand. Hij sprak ook tot de dieren en de vogels. Vandaar de 
afbeelding op zijn schouder van de vogel, die Franciscus aansprak als zijn "broeder vogel". 
Ik hoop dat ik een juiste interpretatie kon geven. 
 
Mark Adriaen:  
Het merkwaardig beeld van de rubriek Mysterieus voorwerp is toch te identificeren. Het is 
Franciscus van Assisi. Hij was een sobere monnik. Op zijn schouder, in zijn hand of aan zijn 
voeten bevinden zich dikwijls enkele vogels voor wie hij predikte en die zich door hem lieten 
strelen. Hij had stigmata, wonden zoals de wonden van Christus. Op afbeeldingen zijn stigmata 
aan beide handen en op de borst soms zichtbaar. Het beeld van Danny toont de sobere 
monnikenkledij en een vogel op zijn rechterschouder, terwijl hij met zijn rechterhand wijst naar 
stigmata op zijn linkerhand.  Ook op zijn rechterhand zijn stigmata. Beste groet en proficiat 
met deze interessante aanwinst. 
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Mysterieus voorwerp #3 
 
Mark Adriaen stuurde een derde mysterieus voorwerp in:  
 
Het betreft een voor mij onbekend gereedschap. Het is scharnierend met blokkeringsvijs, 53 
cm groot en vrij zwaar. Er is een bladvormig slagmerk dat ik niet ken. Het zou me groot plezier 
doen de functie hiervan te weten. 
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5. Boekbericht ‘Het Ossenboek’ 
 

Jammer dat in ons land geen top 100 van de 
tradities bestaat, in Nederland wel. 
Ossenfeesten zouden op die lijst zeker een 
verdienstelijke plaats krijgen, en niet alleen bij de 
Limburgse tradities. Want ze leven nog, die 
feesten voor vrijgezellen die 30 worden. Iets 
minder in Limburg dan 15 of 20 jaar geleden, 
maar toch nog volop en andere provincies 
nemen die traditie over. Als het Limburgs 
Volkskundig Genootschap en van Ann Driessen 
afhangt, blijven ze leven… 
  
Architect-volkskundige Mathieu Driessen uit As, 
bestudeerde dit fenomeen met heel veel passie 
en enthousiasme. Zijn dochter, ex-journalist en 
auteur Ann schreef over dit interessant 
volksgebruik in 2009 een brochure. Maar de 32 
bladzijden van toen, zijn er nu al 68, door 
verbeteringen, aanvullingen en actualiseringen. 
Voor wie een ossenfeest wil organiseren, blijft dit 
boekje een ideale handleiding. ‘Het Ossenboek’ 

vertelt hoe je dat feest voorbereidt met familie, vrienden of collega’s, hoe je de taken kunt 
verdelen tussen mannen en vrouwen, welke versieringen in of buiten het huis mogelijk zijn, 
hoe ossenfeesten worden aangekondigd, hoe, waar en wanneer het feest plaats heeft en wie 
het betaalt, met voorbeelden en tips. 
 
Wie het boekje wil bestellen kan dat bij via deze link: https://www.skribis.be/nl/self-
publishing/non-fictie/het-ossenboek.html of met een mail naar boekenvanann@gmail.com, 
het kost 12 euro plus verzending. 
 
Kent u gelijkaardige gebruiken in West-Vlaanderen? Feesten die bij een bepaalde leeftijd 
worden gevierd of die vrijgezellen van een zekere leeftijd onder de aandacht brengen? Laat 
het dan weten aan volkskunde.westvlaanderen@gmail.com 
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6. BOEK: De schat van Merkem 
 

 
In 1914 begraaft juwelier-koster Karel Balduck veel goud 
en zilver in zijn tuin in Merkem. Daarna vlucht hij met 
vrouw en zes kinderen voor de wrede oorlog. In 1918 
gaat hij terug naar Merkem en hij vindt zijn schat!  
 
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de 
zoektocht van Karel Balduck verschijnt het boek ‘De schat 
van Merkem’ van Ann Driessen. Dat is gebaseerd op zijn 
oorlogsdagboek, waarin hij zijn belevenissen en de 
gruwel van de Eerste Wereldoorlog beschreef. Karel 
werd geboren in Grammene, zijn echtgenote Flavie 
Louwaege in Noordschote. Ze woonden met hun zes 
kinderen eerst in Merkem, daarna in Haringe en tenslotte 
in Veurne. Karel Balduck was o.m. hulponderwijzer in 
Jonkershove en Noordschote en juwelier-horlogemaker 
in Merkem en in Veurne. Hij was ook koster in die 
gemeenten en Veurne.  
 
Voor meer info: boekenvanann@gmail.com  
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7. Bestuur Volkskunde West-Vlaanderen 
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Voorzitter 
  
Danny Vanloocke  
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Mark Adriaen  
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8. Lidmaatschap Volkskunde West-Vlaanderen 
 
Vanaf 2014 wordt het driemaandelijks tijdschrift “Mengelmaren” vervangen door een digitale 
nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen verspreid wordt. Zo kunnen we de leden sneller op 
de hoogte houden van de geplande activiteiten. Bijgevolg wordt geen lidgeld meer gevraagd. 
Inschrijven kan steeds via volkskunde.westvlaanderen@gmail.com. Indien kennissen of 
familieleden geïnteresseerd zijn, mogen zij zich eveneens steeds inschrijven. 
Indien u zich op een bepaald moment toch wenst uit te schrijven, dan volstaat een berichtje 
via hetzelfde e-mailadres. 
 

9. Colofon 
 
© COPYRIGHT  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt op welke 
wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. Al het nodige werd 
gedaan om de auteursrechten en privacy te respecteren. 
 
Volkskunde West-Vlaanderen werkt actief samen met het Bruggemuseum Volkskunde en met 
LECA. 
 

 
 


