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Op 26 september is in Brugge dichter, uitgever en kunstcriticus Fernand Bonneure op 94-jarige
leeftijd overleden. Hij was uitgever bij Desclée de Brouwer en Orion, erevoorzitter van de VVL,
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, en medestichter en erevoorzitter van de VWS. Hij was
medeoprichter en redactielid van het tijdschrift 'West-Vlaanderen', later 'Vlaanderen'. Hij was ook een
van de 26 leden die in 1992 (25 jaar gelden) betrokken was bij de oprichting van de Brugse Stedelijke
Culturele Raad en was er voorzitter van 1996 tot 2003. Hij was jarenlang actief als kunstcriticus en
schreef verschillende monografieën. Hij publiceerde zelf enkele dichtbundels en romans. Vanuit zijn
belangstelling voor Brugge in de letteren verscheen in 1984 zijn monumentale bloemlezing 'Brugge
beschreven'. Zijn verzameld dichtwerk verscheen in 1999: 'Als vissen bij invallend licht'. Hij verzorgde
verschillende VWS-cahiers. Met het overlijden van Fernand Bonneure verliezen VWS en het culturele
Brugge en Vlaanderen een groot figuur en een belangrijk man.

In november verschijnt het derde VWS-jaarboek. 'JAARWERK MMXVII' blikt in een brede waaier van
bijdragen terug op het afgelopen literaire jaar in de provincie. De VWS-prijs gaat dit jaar naar Luuk
Gruwez voor zijn volledige literaire carrière. Het boek wordt gepresenteerd en de prijs wordt uitgereikt
tijdens een literaire voorstelling op zondag 19 november om 10.30u in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13,
Poperinge. Zie bijgevoegde uitnodiging.
Meer info bij secretaris janbonneure@skynet.be.

Het merendeel van de VWS-cahiers en de andere VWS-publicaties is steeds verkrijgbaar, tegen sterk
verminderde prijzen. U vindt een overzicht op de site van VWS. Bestellen kan via het secretariaat.
VWS dankt haar leden voor de blijvende ondersteuning van de werking. U wordt (blijft) lid door de
overschrijving van 30 euro op rekening BE85 0015 1408 3306 van VWS met vermelding 'VWS 2017'.
Voel u vrij om ook andere mensen aan te spreken om VWS te ondersteunen! Dank!

Eind vorige maand vond op de Groentemarkt in Oostende 'Woordzee, Boek- en Woordfestival'
plaats. Een nieuwe literaire activiteit, die er naar streeft een jaarlijks festival te worden. Een hele reeks
dichters (oa VWS-leden Philippe Cailliau, Roland Desnerck, Hervé J. Casier en Frank Decerf) kreeg
er een podium. Een boekenmarkt en een ruilmarkt voor de kinderen maakten er een ruim opgevatte
gebeurtenis van. De organisatie beoogt om naast dit festival ook regelmatig ontmoetingen rond één
dichter te houden.
Meer informatie vindt u op www.woordzee.be.

De Guido Gezellekring publiceert op 22 oktober een boek over Hendrik Van Doorne, een van de
lievelingsleerlingen van Guido Gezelle. Het wordt voorgesteld in de kerk van Poeke, geboortedorp van
Van Doorne.
Meer informatie bij secretaris bertrand.denys@telenet.be of bij de auteur arnold.strobbe@telenet.be
Zopas verscheen 'een blauwe doorkijk naar de hemel', de zevende dichtbundel van Gilbert Coghe
(Westrozebeke, °1947), een selectie engelengedichten.
In 2007 verscheen een VWS-cahier over Gilbert Coghe, samengesteld door VWS-bestuursleden Alain
Delmotte en Peter Aspeslagh.
Meer informatie via gilbertcoghe@telenet.be

Eind vorig jaar schreef het Davidsfonds Brugge een haikuwedstrijd uit. De haiku is een 'Japanse
dichtvorm met slecht zeventien lettergrepen, één ademtocht lang, verdeeld over drie regels'. 26
deelnemers stuurden 261 haiku's in. Davidsfonds bundelde 50 haiku's van de winnaars in een pas
verschenen nieuwe publicatie.
Informatie bij marc.vanparijs@telenet.be.

Nieuws van VWS-lid Jozef Vandromme (Reningelst, °1942). Hij droeg enkele van zijn gedichten voor
tijdens de vernissage van de tentoonstelling van aquarellist Luc Ameel n.a.v. de Hoppefeesten in
Poperinge. Hij neemt ook deel aan de groepstentoonstelling ALFA&OMEGA in CC Het Perron in Ieper
(tot 12 november).
Informatie bij jozef.vandromme@skynet.be.

De Prijs Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen was in 2017 bestemd voor het genre kinderen jeugdboek. De prijs werd toegekend aan Carll Cneut (Roeselare, °1969) voor zijn illustraties in het
boek 'De gouden kooi' en Gerda Dendooven (Kortrijk, °1962) voor haar illustraties in de boeken 'De
gans en zijn broer', 'De hemel', 'Stella, ster van de zee', 'De wondertuin' en 'Rennen'. Deze
provinciale prijs wordt dit jaar voor de laatste keer uitgereikt. Vanaf 2018 neemt de Vlaamse Overheid
de bevoegdheid cultuur van de provincie over.

De VWS wordt financieel ondersteund door de stad Brugge en door de sponsors afvalverwerking
RECYC-OIL (Wielsbeke), houthandel COPANEX (Wielsbeke), accountants HAMERS-DOCHEZ
(Roeselare) en meubelen DEGRAEVE (Oedelem). Ook Sint-Lodewijkscollege (Brugge) steunt de
novemberuitgave van het VWS-jaarboek.

Alle leden kunnen berichten i.v.m. boekpresentaties en andere literaire gebeurtenissen bezorgen voor
opname in deze nieuwsbrief via janbonneure@skynet.be of via de site van VWS.
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