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Fotozoektocht van 15 juni tot 15 juli 2020. 
I. Brugge St.Annawijk  
 
Deze zoektocht wordt gratis aangeboden door vtbKultuur Damme.  
De winnaar ontvangt een jaarabonnement voor 5 beeldreportages van 2021.  

 
Startpunt :  Dampoortbrug => Potterierei     
Eindpunt :   Dampoortbrug   Wandeling ongeveer 4,5 km 

Wegbeschrijving: 
Vanaf het startpunt volg de Potterierei tot 
Carmersbrug, links afslaan Carmersstraat,  
1e straat rechts Korte Blekersstraat, 
1e straat rechts Blekersstraat, 
rechtdoor Strobrug oversteken, 
1e straat links Verversdijk, 
1e straat rechts Hoornstraat, 
1e straat links St.Maartensplein, 
rechtdoor Boomgaardstraat, 
1e straat links Kandelaarstraat, 
links Verversdijk en direct rechts  
St-Annabrug over naar beneden en eens 
beneden terugkeren tot voor de brug.  
Rechtdoor  St.Annakerkstraat tot kerk. 
Op St.Annaplein rechts naast de kerk blijven,  
3e straat rechts Jeruzalemstraat. 
Op het Kantwerkstersplein rechts rondlopen 
en naast de Jeruzalemkapel naar 
rechts Balstraat. 
1e straat links Rolweg, 
1e straat rechts Korte Ropeerdstraat, 
1e straat rechts Carmersstraat, 
1e straat rechts Korte Speelmansstraat, 
1e straat links Rolweg tot einde. 
Links Kruisvest,  
1e straat links Carmersstraat, 
1e straat rechts Speelmansstraat, 
1e straat rechts Snaggaardstraat tot einde. 
Rechts Peterseliestraat en ter hoogte van de 
Carmersstraat links de Kruisvest opgaan,  
links op wandelpad blijven tot Dampoortbrug. 
EINDE 

Bezienswaardigheden (infobron: www.visitbruges.be) 

1.O.L.V. ter Potterie 
Dit hospitaal werd voor het eerst vermeld in de 13de eeuw. Zusters verzorgden er toen pelgrims, reizigers en zieken. Nu zijn de 
historische ziekenzaal en kloosteromgang gevuld met kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en gebruiksvoorwerpen van 
vele eeuwen zorg. Ook de aanpalende kerk met barokinterieur is een bezoek waard. Op het altaar tref je een 13de-
eeuws mirakelbeeld, een van de oudst bewaarde beelden in Brugge. 
 

2.Grootseminarie 
Een unieke groenplek middenin de stad, voorzien van een weelderige boomgaard en begraasde weides. Deze cisterciënzerabdij, 
opgetrokken tussen 1628 en 1642, was het toevluchtsoord van de monniken van de abdij Ter Duinen toen die Koksijde inruilden 
voor een veiliger bestaan binnen de Brugse stadsmuren. Sinds 1833 huist het Grootseminarie hier en tot vandaag worden hier 
priesters opgeleid. 
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3.Sint-Walburgakerk 
In 1619 kreeg een Brugse lekenbroeder, Pieter Huyssens, de opdracht een prestigieuze kerk te bouwen, die de waarden van de 
jezuïetenorde moest vertolken.Het resultaat, de Sint-Walburgakerk, is de rijkste en meest zuiver barokke realisatie in Brugge. 
Bewonder de dynamische voorgevel, de vele architecturale details binnen en het rijkversierde kerkmeubilair. 
 

4.Sint-Annakerk 
Deze eenvoudige gotische zaalkerk, gebouwd begin 17de eeuw, verrast met haar rijke barokinterieur. De inrichting werd 
mogelijk gemaakt door schenkingen van welgestelde Bruggelingen. Bewonder het marmeren doksaal, de eikenhouten 
lambrisering met ingebouwde biechtstoelen, schilderijen van Jan Garemijn én het grootste schilderij van Brugge. 
 

5.Adornesdomein – Jeruzalemkapel 
De Jeruzalemkapel is de privékapel van de koopmansfamilie Adornes, afkomstig uit het Italiaanse Genua. De kapel werd ingewijd 
in 1429 en is geïnspireerd op de heilig Grafkerk in Jeruzalem. De architectuur, inrichting en bijzondere relikwieën vormen een 
buitengewone illustratie van de grote verering van de familie Adornes voor Jeruzalem. Het praalgraf, de prachtige glasramen en 
de relikwie van het Heilig Kruis zijn uniek. De privékapel wordt nog altijd door de familie gebruikt voor religieuze evenementen, 
maar af en toe vinden er ook klassieke concerten of lezingen over erfgoed en kunst plaats. Je betreedt de kapel via de ingang 
van het Adornesdomein. 
 

6.Kantcentrum 
Het Kantcentrum is ondergebracht in de gerenoveerde oude Kantschool van de zusters apostolinnen. In het Kantmuseum op de 
benedenverdieping wordt het verhaal van de Brugse kant gebracht: multimediale installaties en getuigenissen van 
internationale kantdeskundigen zoomen in op de diverse kanttypes en hun geografische oorsprong, de kantnijverheid en het 
kantonderwijs in Brugge. In het kantatelier op de tweede verdieping worden demonstraties en tal van cursussen gegeven. 
 

7.Volkskundemuseum 
In deze gerestaureerde werkmanshuisjes ontdek je het dagelijkse leven in Brugge in de 19de en begin 20ste eeuw. Je komt er 
onder meer terecht in een klas, kleermakersatelier, apotheek, suikerbakkerij en kruidenier. De bovenverdieping is gereserveerd 
voor tijdelijke tentoonstellingen. Elke eerste en derde donderdag van de maand vult een spekkenbakker het museum met 
zoete geuren. Even verpozen kan in de museumherberg en stemmige binnentuin, waar je volks- en kinderspelen kunt 
uitproberen. 
 

8.Gezellehuis 
Het literaire en biografische museum over Guido Gezelle (1830-1899), een van Vlaanderens bekendste dichters, 
werd ondergebracht in diens geboortehuis, gelegen in een rustige volksbuurt. Je ontdekt er zijn leven en werk, belicht vanuit vijf 
thema’s. Achter het huis ligt een schaduwrijke tuin, een ode aan de natuur die Gezelle zo inspireerde, met als blikvanger De man 
die vuur geeft van Jan Fabre. 
 

9.Sint-Janshuismolen 
Sinds het ontstaan van de buitenste stadsomwalling aan het einde van de 13de eeuw sieren molens de Brugse stadsvesten. Tot 
ver in de 19de eeuw hadden ze een belangrijke economische functie. Vandaag staan er nog vier exemplaren op de Kruisvest. De 
Sint-Janshuismolen (anno 1770), de enige molen die nog te bezoeken is, behield zijn oorspronkelijke stek en maalt nog altijd 
graan. 
 

10.Schuttersgilde Sint-Sebastiaan 
De Sint-Sebastiaansgilde is een schuttersgilde die al meer dan 600 jaar onafgebroken bestaat, een unicum in de wereld. In deze 
handbooggilde wordt de boog enkel door mannen gehanteerd. Toch telt de gilde twee opmerkelijke vrouwelijke leden: koningin 
Mathilde van België en de Engelse Queen. Sinds de Engelse koning-in-ballingschap Charles II in de 17de eeuw Brugge uitkoos als 
residentie, bestaat er een nauwe band tussen het Britse koningshuis en Brugge. Charles richtte namelijk binnen de 
schuttersgilde Sint-Sebastiaan de Britse Grenadier Guards en The Life Guards Regiment op. De schuttershof is gevestigd in een 
gebouwencomplex daterend van de 16e tot aanvang van de 19e eeuw. Je kunt een bezoek brengen aan de koningszaal en de 
kapellekamer of wandelen in de tuin.  
 

11.Engels Klooster 

Het domein van het Engels Klooster aan de Carmersstraat wordt bijna vier eeuwen vrijwel ononderbroken bewoond door de 
Kanunnikessen van Windesheim. Het klooster is een goed bewaard en volledig ommuurd complex met een unieke koepelkerk en 
een ruime negentiende-eeuwse landschappelijke tuin. In het Engels Klooster leeft een gemeenschap van kanunnikessen die zich 
steeds hebben gewijd aan opvoedingswerk van meisjes (ze houden van bij de aanvang een pensionaat open waar ze Engelse 
katholieke meisjes opleiden) en aan gastvrij onthaal. Priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) was een tijdlang rector van het 
Engels Klooster en leraar aan de kostschool (boardingschool). In de spiritualiteit van de zusters zijn Thomas More (er bevindt 
zich een relikwie van hem in de kerk) en Geert Grote (Moderne Devotie) heel belangrijk.   
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Deze foto’s staan niet in volgorde.  De opdracht is om de foto’s in volgorde van voorbijgaan te plaatsen. 
Alle gefotografeerde afbeeldingen zijn te zien vanaf de openbare weg, soms rechts, soms links. Men hoeft dus 
nergens binnen te gaan en niemand te storen. 
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