
Volg de stippellijn en ontdek een 
minder gekend maar zeker niet minder 
mooi stukje Brugge! Voor een kortere 
wandeling: bus 4/14 van In&Uit tot aan 
de Langerei.

tournée muséale voor alle 
Raakvlakgemeentes!

Brugge - zondag 9 maart 2008
Staat er op je identiteitskaart (digitaal of analoog) als domicilie ‘Beernem’, 
‘Jabbeke’, ‘Knokke-Heist’, ‘Zedelgem’ of ‘Torhout’ te lezen, dan kan je de hele 
dag zonder betalen binnenlopen in alle stedelijke museumlocaties in Brugge.  
Maak er een dagje Brugge van met familie, vrienden en buren!

Tips:

F Neem dit plan en de museumfolder 
mee als gids door Brugge

F Bezoekersgids Toerisme Brugge  
te koop voor slechts e 1 in In&Uit

F Spring ook eens binnen in de 
Museumshop tegenover het 
Arentshuis (Dijver 16)

 In&Uit [Concertgebouw]
 ‘t Zand 34 – T +32 50 44 46 46 

geeft een rondje

MUsEA BrUggE - ZONDAg 9 MAArT 2008
OpEN:  9:30 tot 17:00 

Opgelet: 
Onthaalkerk O.L.V. : pas toegankelijk vanaf 13:30 (wegens eredienst in de voormiddag)
Archeologie, Brugse Vrije en O.L.V.-ter-Potterie: middagsluiting van 12:30 tot 13:30

MEEr iNfO: www.museabrugge.be - musea@brugge.be - T +32 50 44 87 43 
 De culturele dienst van uw gemeente- of stadsbestuur.

prOgrAMMA
Gratis rondleidingen op de werkplek van Raakvlak
Telkens max. 25 deelnemers per rondleiding
Sessie 1 start om 11:00 | Sessie 2 start om 11:30 | Sessie 3 start om 14:00
Sessie 4 start om 14:30 | Sessie 5 start om 16:00 | Sessie 6 start om 16:30
raakvlak: Pakhuizen, Komvest 45, 8000 Brugge.

Gratis workshops voor kinderen tussen 8 en 12 jaar in het Bruggemuseum-Archologie
Telkens max. 20 deelnemers
Sessie 1: van 10:30 tot 11:30
Sessie 2: van 14:30 tot 15:30
Bruggemuseum–Archeologie, Mariastraat 36 A, 8000 Brugge

Voor beide activiteiten is reserveren noodzakelijk via 050 44 87 43 of musea.reservatie@brugge.be

grOENiNgEMUsEUM 
Dijver 12
Schone kunsten en in het bijzonder wereldberoemde 
Vlaamse Primitieven in een strak hedendaags kader.  
Een absolute must.
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fOrUM+ [CONCErTgEBOUw] ‘
t Zand 34
Het blikverruimend platform voor actuele kunsten 
met een schitterend panorama. 
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MEMliNg iN siNT-JAN
Mariastraat 38
Een uniek middeleeuws hospitaal dat een bijzondere 
band had en heeft met grootmeester Hans Memling.
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O.l.V.-TEr-pOTTEriE 
Potterierei 79
Een barokke kerk met aanpalende ziekenzalen waar 
pelgrims, reizigers en zieken thuis waren. Een parel 
van een museum met exclusieve zilverschat in het 
meer ingetogen Brugge.
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BrUggEMUsEUM-MOlENs  
Sint-Janshuismolen en Koeleweimolen
niet toegankelijk op 09/03/08
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BrUggEMUsEUM-gEZEllE 
Rolweg 64
Werk en leven van de bekende Vlaamse priester-
dichter in zijn pittoresk gelegen geboortehuis.
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BrUggEMUsEUM-grUUThUsE 
Dijver 17
Dit museum toont in het stadspaleis van de heren 
van Gruuthuse vanaf de jaarwisseling 2007 - 2008 
tijdelijk een uitgelezen selectie van topstukken uit 
eigen verzameling. Deze bestaat uit wandtapijten, 
zilver, kant, ceramiek enz.  Ook de bidkapel, de 
verbinding met de O.L.V-kerk blijft toegankelijk. 
De nieuwe opstelling besteedt ook aandacht aan 
de andere locaties van het Bruggemuseum en hun 
nieuwe invullingen in het stadsmuseumconcept.
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BrUggEMUsEUM-BrUgsE VriJE 
Burg 11a
Vroeger de rechtbank, nu wordt het geschreven 
geheugen van Brugge er bewaard. Je kunt niet naast 
de monumentale pronkschouw kijken; een lust voor 
het oog. 
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BrUggEMUsEUM-ArChEOlOgiE 
Mariastraat 36A
Voel het verleden van de stad onder je voeten in 
een speelse mix van archeologische vondsten, 
replica’s en reconstructies. Kinderen laten zich op 
sleeptouw nemen door Pol de Mol in een doe- en 
zoektocht door het museum.

BrUggEMUsEUM-BElfOrT 
Markt 12
Onderweg naar de top ontdek je een schatkamer, 
een indrukwekkend uurmechanisme en een beiaard 
met 47 klokken. Na 366 trappen geniet je van een 
adembenemend uitzicht over Brugge en omstreken.
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BrUggEMUsEUM-gENTpOOrT
niet toegankelijk op 09/03/08
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BrUggEMUsEUM-ONThAAlkErk O.l.V. 
Mariastraat
In de kerk met een toren volledig uit baksteen ontdek 
je naast een madonnabeeld van Michelangelo, ook de 
16de eeuwe praalgraven van Maria van Bourgondië 
en Karel de Stoute en een rijke kunstcollectie. 
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BrUggEMUsEUM-sTADhUis 
Burg 12
De Gotische Zaal, met haar schitterende muurschil-
derijen en gepolychromeerd gewelf, is een kunst-
werk op zich. De opstelling ‘Burger en bestuur’ volgt 
de machtsstrijd tussen het stadsbestuur, de vorsten 
en de Bruggelingen.
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ArENTshUis 
Dijver 16
De annex van het Groeningemuseum waar de Brits-
Brugse Frank Brangwyn zijn vaste stek heeft en op 
het gelijkvloers thematische collectiepresentaties 
plaatsvinden.
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 rAAkVlAk
Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland, staat in voor een 
efficiënt beheer van het archeologisch patrimonium in Brugge, Beernem, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Torhout en Zedelgem. Behoud, beheer, onderzoek en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak 
voor archeologie in de gemeentes, staan centraal in de werking. De gemeentes worden hiervoor 
financieel gesteund door de Vlaamse overheid.

Over het algemeen wordt aangenomen dat er zich zeker één vindplaats om de 5 à 10 ha bevindt.  
Bij om het even welke wijziging van een bestaande toestand voor verkavelingen, industrieterreinen, 
wegen enz., gaat kostbare informatie over het verleden verloren. Er is dus grote nood aan een lokaal 
beleid op archeologisch vlak. Voordien gingen sites vaak verloren of konden ze slechts door de 
toevallige inzet van enkelingen worden gered. 

Met Raakvlak krijgt de zorg voor het archeologisch patrimonium een systematisch karakter. Op 
die manier wil Raakvlak voorkomen dat de onzichtbare maar aanwezige en door werkzaamheden 
bedreigde archeologische relicten ongedocumenteerd verloren gaan. Raakvlak bouwt zo mee aan de 
geschiedschrijving van Brugge en ommeland, een gebied op de grens van polder en zandstreek dat 
reeds vanaf de prehistorie aantrekkelijk was voor bewoning.

6 BrUggEMUsEUM-VOlkskUNDE  
Balstraat 43
Authentieke ambachten in decors van weleer, een  
partijtje petanque in de tuin, een glas in de museum-
herberg ‘De zwarte kat’. Een charmant museum in  
een charmante buurt.
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