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Fotozoektocht van 15 juni tot 15 juli 2021. 

           I. Brugge St.Jacobs-wijk 
 
Op deze wandeling nemen we jullie mee naar verborgen parels in een eerder rustige wijk.  Neem ook  even de tijd 
om onderweg te genieten van de vele mooie Brugse uitzichten. 
Volg de Corona-maatregelen, geldig op het moment dat je de zoektocht doet. We wensen jullie veel succes!  
Lees eerst aandachtig het reglement op blz.6 .  
 
Routebeschrijving: 
Startpunt:  Hoek Kon.Elisabethlaan/Ezelstraat 120 richting centrum 
Eindpunt:  Gulden Vlieslaan ter hoogte van de Ezelpoort Afstand : ongeveer 4,5 km  
Legende: L = links afslaan ; R=rechts afslaan ; RD=rechtdoor (Nummer) zie bezienswaardigheden en weetjes 
*We komen tweemaal kort in de winkelstraten (Geldmuntstraat en Noordzandstraat), daar hoef je niet te zoeken! 

 

RD Ezelstraat, aan rechterkant het Pastoor Van 

Haecke plantsoen(1) via een hekken binnengaan 

en even rondlopen, terugkomen R Ezelstraat(2), 

L Achiel Van Ackerplein (3 en 4),  

RD Hugo Losschaertstraat, R Schutterstraat (5),  

R Jan Boninstraat, L Ezelstraat, 

L Poitevinstraat, R Sint-Jorisstraat,  

RD Vlamingstraat, R P.Pourbusstraat,  

L Grauwwerkersstraat, R Naaldenstraat (6),  

R Boterhuis (steegje 7),  

R St.Jacobsstraat en na huisnr.45, L doorgang 

langs de kerk (8) naar Sint-Jacobsplein,  

R Moerstraat (9), RD St.Jacobsstraat,  

RD Ezelstraat, L Oude Zak,  

L Leeuwstraat, RD Geerwijnstraat,  

R Muntplein, L Muntpoort,  

R *Geldmuntstraat, *RD  Noordzandstraat,  

R Prinsenhof (10),  

R Ontvangersstraat, L Moerstraat,  

L Helmstraat, *R Noordzandstraat,  

R Haanstraat, R Wulfhagestraat,  

RD Beenhouwersstraat, R Park Sebrechts (11), 

volg het linkse pad tot Oude Zak,  

L Oude Zak, R Beenhouwersstraat,  

R Groenestraat, L Rozendal, L Gieterijstraat,  

R Gulden-Vlieslaan tot Eindpunt. 

 

De originele plattegrond van Visit Bruges kan gratis bekomen worden in volgende infokantoren:  

Historium Markt 1, Concertgebouw ’t Zand 34 en Stationsplein te Brugge.  
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In de zomerzoektochten 2021 komt ook ons thema “klank” aan bod, in deel I en II hebben we het over de Brugse  

componist Baron Joseph Ryelandt. Wie was hij? 

Baron Joseph Ryelandt, 1870-1965, was van zeer welgestelde afkomst, katholiek, Franstalig,  woonde en leefde zijn 

hele leven in Brugge en was vooral gekend om zijn grootschalige werken voor orkest, koor en solisten rond religieuze 

thema’s die hij voornamelijk schreef tussen 1904 en 1922.  Op zijn 54e werd hij directeur van het Brugs 

Conservatorium(4b) en op zijn 69e begon hij poëzie te schrijven, dat echter nooit werd uitgegeven.  Zijn werken 

waren vooral uitingen van zijn geloof, vanuit een persoonlijke overtuiging, en zaken die hem na aan het hart lagen, 

zoals zijn geboortestad Brugge.  Alle werken worden bewaard in het Brugse archief.  

Hij betrok samen met zijn echtgenote en zijn 8 kinderen een huis op Christus-Koning, langs de Filips de Goedelaan, 

dat na zijn dood volledig afgebroken werd en waar nu een modern appartementsgebouw staat. In zoektocht II zullen 

we deze plaats voorbijgaan alsook de straat naar hem vernoemd, waar we dan nog even de aandacht op zullen 

vestigen. 

Er werd door de stad niet alleen een straatnaam maar ook een concertzaal naar hem vernoemd: ‘Ryelandt-zaal’(4) 

op het Achiel van Ackerplein. 

Vorig jaar, 150 jaar na zijn geboorte waren tal van feestelijkheden voorzien om de Brugse componist te herinneren 

en te eren, echter Corona liet dit niet toe en alle plannen werden weer opgeborgen. 

Info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ryelandt  
 

Bezienswaardigheden en weetjes (infobron: www.visitbruges.be en www.wikipedia.be) 

Terloops: Nog tot 27 juni kom je op de route heel wat foto’s tegen.  Dit kadert in “Talk of the Town Brugge”, je kan 
de QR-code van de foto  inscannen met je smartphone om de verhalen van bewoners en liefhebbers van deze wijk te 
horen.  Zij vertellen over wat “Thuis” voor hen betekent. Een organisatie van Curieus en FMDO.   
 

1. Pastoor Van Haeckeplantsoen 
Het Pastoor Van Haeckeplantsoen was oorspronkelijk een binnentuin van een neoclassicistisch herenhuis langs die Gulden-

Vlieslaan, dat inmiddels plaats gemaakt heeft voor residentiële appartementen.  Dit intieme plantsoentje heeft een 

merkwaardig bomenassortiment. 

2. Passantenhuis Sint-Joos en Orthodoxe Kerk HH Konstantijn & Helena 

De 15-de eeuwse, gerestaureerde ingangsdeur geeft toegang tot het pand, met een druk op de onderste bel en een duw 

tegen de poort kan je het binnenportaal vrij betreden.  Hou het respectvol en trek de deur dicht bij het verlaten.  Aan de 

linkerkant van het portaal is de 15e eeuwse kapel omgevormd tot orthodoxe kerk, aan de rechterkant is de waardevolle 

woning omgevormd tot Oecumenische kapel.   

Boven de toegangspoort bemerk je Sint-Joos in pelgrimskledij.  In oorsprong was dit een passantenhuis, waar zwervers en 

daklozen tijdelijk onderdak kregen, waarschijnlijk opgericht door de St.Joosgilde, geen beroepsgilde, maar een gilde van rijke 

en religieuze leden. Later werd het een thuis voor bejaarde mannen, gevolgd door een huurpand voor bejaarde echtparen, 

telkens met de nodige verbouwingen. Het gebouw werd volledig gerestaureerd en op heden  vinden er weer erediensten 

plaats. 

3. Majoor Weyler Kazerne 

Het oorspronkelijk klooster met kerk van de Theresianengemeenschap werd opgeheven door Keizer Jozef II, en toegewezen 

aan de zusters Apostolinnen die het op hun beurt moesten verlaten door de Fransen, om te worden gebruikt als militair 

hospitaal en oogkliniek. Vanaf 1850 werd het een infanteriekazerne. Na Wereldoorlog I kreeg het de naam Majoor Weyler 

Kazerne, ter ere van de commandant die betrokken was bij de “slag van de zilveren helmen”.  De majoor zelf sneuvelde in 

Zarren. In Wereldoorlog II werd de kazerne in gebruik genomen door de Duitsers, na de oorlog door de geallieerden en dan 

weer overgedragen aan het Belgische leger. Later gebruikt en weer verlaten door administratieve diensten en door de 

uiteindelijke leegstand in verval geraakt en gekraakt.  Er werd onlangs gestart met het bouwen van wooneenheden, met 

behoud van elementen van de vroegere kazerne. 
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4. Ryelandtzaal 
De oorspronkelijk bij de Theresianenorde behorende kerk, gebouwd in 1681, werd afgesplitst van het klooster in de 

Hollandse tijd en ter beschikking gesteld van de protestantse kerk. Ten gevolge van de groeiende Engelse kolonie in Brugge 

werd deze gebruikt door de Anglikaanse kerk en gewijd aan Saint Mary. Beschermd monument sedert 1962. In 1983 werd de 

kerk gerestaureerd, als concertzaal ingericht en vernoemd naar de Brugse componist Jozef Ryelandt (zie ook hierboven)  

5. Schuttersstraat huisnummers 5-7 

In de kapelmuur, bevindt zich een gedenksteen in verband met het Heilig Bloed. "HET HEILIGE, WEERDE, ZOETE BLOED ONS / 

HEEREN JESU=CHRISTI RUSTTE HIER, ANNO / DOMINI 1797 = 1812, ONDER HR LODEW. / DONCHE, PR. - L.D.S.". In de 

revolutieperiode stond hier een Latijnse school, eigendom van abt Donche, waar hij van 1797 tot 1812 de relikwie van het 

Heilig Bloed verborg. 

6. Hof Bladelin 

Pieter Bladelin, schatbewaarder van de orde van het Gulden Vlies liet omstreeks 1440 dit stadspaleis bouwen. In die periode  

huisde hier een filiaal van de Florentijnse Medicibank. De stenen medaillonportretten van Lorenzo de’ Medici en zijn vrouw, 

één van de eerste renaissance-kunstwerken in Brugge, sieren het stemmige binnenhof. In het begin van de 19e eeuw stichtte 

E.H. Leon de Foere er zijn kantwerkschool en breidde het domein uit met een classicistische kapel. In een van de zalen liet hij 

ook 16e eeuwse schilderijen, replica’s uit de Stanze di Rafaello in het Vaticaan, ophangen die nog steeds te bewonderen zijn. 

Binnenhof gratis te bezoeken: elke dag van 14 tot 17u. – kapel en zalen enkel te bezoeken met gids. 

7. Boterhuis  

Het Boterhuis is een steeg waar ooit zuivelproducten verkocht werden en daardoor spontaan zo genoemd werd. Het is 

vooral een korte schilderachtige straat waarvan de Belgische regisseur Harry Kümel, in 1971 dankbaar gebruikt maakte om er 

scènes te draaien voor zijn film Malpertuis, met in de hoofdrollen Orson Welles en Susan Hampshire. Een film naar de 

gelijknamige roman van de Vlaamse schrijver Jean Ray. 

8. Sint-Jakobskerk 
In het tweede kwart van de 13de eeuw werd de bescheiden Sint-Jakobskapel gepromoveerd tot parochiekerk, waarna het 

gebedshuis groeide tot zijn huidige formaat. De kerk bezit een rijke collectie kunstobjecten. Bijzonder zijn de grafplaat 

van Zeger van Male, een Brugs schrijver, handelaar en stadsbestuurder en een tondo (rond reliëf)  van Luca della Robbia, een 

Italiaanse beeldhouwer. 

9. Godshuis De Vette Vispoort 

In het Brugse stadsbeeld vind je heel wat kleine, witgekalkte godshuisjes, meestal gegroepeerd rond een stemmige 

binnentuin, waarvan er nog 46 zijn bewaard gebleven. Deze sociale woningen 'avant la lettre' werden in de 14de eeuw 

opgericht door rijke burgers of gilden. Ze gaven onderdak aan arme bejaarden of weduwen.  De ’vette vispoort’ uit 1434 is de 

op 1 na oudste nog bewaarde.  Deze komt achteraan uit op de Speelmansrei, waarlangs vette vis aangevoerd werd, vandaar 

de naam. Pieter Aspe, Brugs schrijver overleden op 1/05/2021, bracht er zijn kinderjaren door en hij liet er zijn hoofdfiguren 

Pieter van In en Hannelore Martens wonen, waardoor de godshuisjes bekendheid kregen.  

10. Prinsenhof 
Vanaf de 14de eeuw het favoriete paleis van het Bourgondische hof en tevens hun politieke, economische en culturele 

centrum. Toen Filips de Goede in 1430 trouwde met Isabella van Portugal werd het hof verder uitgebreid. Er was ook een 

dierentuintje aanwezig. In hetzelfde jaar werd hier de Orde van het Gulden Vlies gesticht. Toen Karel de Stoute huwde met 

Margaretha van York werd één van de grootste badhuizen van Europa toegevoegd en een kaatsbaan om 'jeu de paume' te 

spelen. Zowel Filips de Goede († 1467) als Maria van Bourgondië († 1482) stierven hier. Daarna ging het bergaf met de 

residentie. Inmiddels is er het viersterrenhotel Dukes' Palace gevestigd. 

11. Hof Sebrechts 
Tot 1784 was dit domein een kloostertuin.  Later werd het eigendom van een welgestelde paarden- en veehandelaar die het 

klooster sloopte en er een herenwoning op bouwde, waarna de chirurg en universiteitsprofessor Dr.Joseph Sebrechts het 

pand in gebruik nam als woning en kliniek, met privétuin (1885-1948). De tuin is ondertussen stadsbezit en de moes- en 

fruittuinen zijn vervangen door een leuke speeltuin, afgezoomd met inventieve picknickbanken. Let bij het buitenkomen in 

de Oude Zak ook even op de monumentale ingangspoort. 
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Deze foto’s staan niet in volgorde.  De opdracht is om de foto’s in volgorde van voorbijgaan te plaatsen. 
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Wedstrijdreglement 
 

Zomer-Fotozoektochten 2021- vtbKultuur Damme. 
ALGEMEEN 

 De zomer-fotozoektochten in Brugge van 2021 bestaan uit 3 delen. 

I. St.Jacobs-wijk  loopt van 15 juni tot en met 15 juli 

de antwoorden moeten ten laatste op 15 juli 2021 om middernacht binnen zijn. 

II. Christus-Koning-wijk loopt van 15 juli tot en met 15 augustus  

de antwoorden moeten ten laatste op 15 augustus 2021 om middernacht binnen zijn. 

III. Smedenpoort-wijk loopt van 15 augustus tot en met 15 september 

de antwoorden moeten ten laatste op 15 september 2021 om middernacht binnen zijn. 

 Wij kijken regelmatig de zoektochten na, bij onvoorziene omstandigheden wordt een update of een melding 

geplaatst op onze website. 

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of overtredingen, hou je aan de wetgeving, ook die van 

corona. 

 Alle foto’s zijn te vinden vanaf de openbare weg, je hoeft niemand te storen. 

 Per zoektocht ontvangen 3 personen met de meeste juiste antwoorden een prijs, bij gelijke antwoorden 

bepaalt de schiftingsvraag de winnaars.  

 De uitslag wordt bekend gemaakt op 30 september 2021 op onze website en kan niet worden betwist. De 

winnaars worden persoonlijk per e-mail verwittigd. (website: www.vtbKultuur.be/Damme)  

 Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het reglement. 
 
WAT IS ER TE WINNEN? 

 Een waardevolle mand met locale producten van de speciaalzaak “Tijl en Nele”,  
Jacob van Maerlantstraat 2, 8340 Damme 

 Een waardebon van bakkerij “Patisserie De Rocker”, Stationsstraat 103, 8340 Sijsele 

 Koffie en pannenkoek voor 2 personen bij “Restaurant De Uilenspiegel”, Kerkstraat 44, 8340 Damme 

FORMULIEREN: 

Deze zoektochten met routebeschrijving, reglement en antwoordformulier omvatten elk 1 document van 7 pagina’s 
en zijn te downloaden vanaf de startdatum op de website, waarna je deze kan afdrukken of zijn te verkrijgen op 
papier bij het vtbKultuur Secretariaat na afspraak en tegen de kostprijs van 2€, te betalen bij afhaling.  
vtbKultuur Secretariaat: Micheline Verscheure, Dampoortstraat 227,8310 St.Kruis-Brugge – 0478/463782 
 
VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD: 

 De antwoordformulieren moeten volledig ingevuld op bovenvermelde data binnenkomen  
o via ons e-mailadres : Damme@vtbKultuur.be,  
of gedeponeerd in de brievenbus: 
o van het vtbKultuur Secretariaat, Micheline Verscheure, Dampoortstraat 227, 8310 St.Kruis-Brugge. 
o van Ondervoorzitter-Penningmeester, Willy Soenens, Kan. Bittremieuxlaan 11, 8340 Sijsele-Damme. 

 vtbKultuur-leden kunnen gratis deelnemen mits vermelding van hun lidnummer. 

 Niet-leden dienen 3€ te storten per deelnameformulier op rekeningnummer BE72 9795 7867 4016 van 

vtbKultuur Damme, met mededeling van hun naam en de naam van de zoektocht. 
 Er wordt slechts 1 deelnameformulier per persoon en per zoektocht toegelaten, 1 persoon kan wel aan de 3 

zoektochten deelnemen. 
 
VRAGEN of OPMERKINGEN: 
Micheline Verscheure, secretaris vtbKultuur Damme. GSM: 0478463782, WhatsApp 050364232 of 
e-mail Damme@vtbKultuur.be   
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Antwoordformulier 
 

Fotozoektocht van 15 juni tot 15 juli 2021.  
 I. Brugge St.Jacobs-wijk 

 
 

Voornaam en naam: ________________________________________________________________  

vtbKultuur-lidnummer* ______________________________________________________________  

Straat en huisnummer: ______________________________________________________________  

Postnummer en gemeente: ___________________________________________________________  

e-mail: ___________________________________________________________________________  

(Gelieve alle velden in te vullen) 
 
*Ben je geen vtbKultuur-lid vergeet dan niet om 3€ te storten op rekening van vtbKultuur Damme om aan de 
wedstrijd te kunnen deelnemen. (zie ‘voorwaarden tot deelname’ in het reglement) 

 
Opdracht: 
Noteer in onderstaande tabel de letters van de gevonden foto’s  in de volgorde waarin je deze tegenkomt langs de 
wandeling. Afbeelding BB werd geschrapt, bijgevolg blijven er slechts 35 over. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35      

          

 
Schiftingsvraag: 
Hoeveel deelnemende antwoorden zullen we op 15 september 2021 om middernacht,  

datum van afsluiting van de 3 zomer-zoektochten, ontvangen hebben? ___________________________  

 
 

Dank voor uw deelname vanwege het vtbKultuur Damme-bestuur. 
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