Week van de Kartuis van Sinte-Cruys
van 11 tot 15 augustus 2018

in het Gemeenschapshuis, Moerkerkse Steenweg 190 (kerkplein), Sint-Kruis

Programma
Tentoonstelling ‘465 jaar Genadedal’
Originele documenten, foto’s, kaarten en voorwerpen uit het kartuizerleven
Gemeenschapshuis. Dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot18 uur. Toegang gratis

Film ‘De Grote Stilte’
De meermaals bekroonde documentaire volgt in de vier seizoenen het dagelijks leven van de kartuizers in de
Grande-Chartreuse. De film duurt meer dan twee uur en speelt zich grotendeels af in absolute stilte. Regie,
scenario, camera: Philip Gröning.
Dinsdag 14 augustus om 19.15 uur in het Gemeenschapshuis. Toegang gratis. Inschrijven noodzakelijk

Gegidste wandeling ‘Waar verbleven de kartuizers?’
Zaterdag 11 augustus om 14 uur. Start aan ‘Eetcafé De Verloren Hoek’, Carmersstraat 178, Brugge.
Deelname: 3 € p.p. bij inschrijving. Inschrijven noodzakelijk (aantal deelnemers beperkt).

Boek ‘De kartuis van Sinte-Cruys’ door Pol Declercq
Pol Declercq

DE KARTUIS VAN
SINTE-CRUYS

Genadedal, Kartuizersstraat, Paradijsstraat, Wiedauwbos, Koolstuk,
Kartuizersmeers, Mantelstuk, Kloostermuur, toch wel ongewone straatnamen
voor een wijk in Sint-Kruis, tenzij... men 700 jaar teruggaat in de tijd, tot in
1318. Toen ontstond op deze plek het kartuizerklooster Genadedal.
Het boek verhaalt de geschiedenis van de ‘kartuis van Sinte-Cruys’ die
gedurende 465 jaar in Sint-Kruis en in Brugge heeft bestaan.
De kartuizers volgden toen, en nog steeds, de strengste Regel onder de
contemplatieve orden. Hun besloten leven in armoede, eenzaamheid en stilte
oogt saai. Hun biografie zal het dan ook wel zijn. En een saai boek, wie leest
dat nu? Misschien toch eens proberen?
Gelegenheid tot voorintekening tot 5 augustus aan 18 €. Na 5 augustus zal het boek
(327 blz.) te koop zijn aan 20 € op de tentoonstelling, of bij Pol Declercq,
Kartuizersstraat 112, Sint-Kruis, of ook op dinsdag en donderdag (niet op 16.08) van 10
tot 18 uur bij Walter Smolders, Moerkerkse Steenweg 173, Sint-Kruis.

Reserveren film en intekenen voor wandeling en/of boek per e-mail genadedal2018@gmail.com of tel. 050/35.22.97.
Betaling op rekening BE10 0018 4091 4904 op naam van ‘Genadedal 2018’.

