afgiftekantoor BRUGGE1, 2e afd. maandblad SEPTEMBER 2003 ver.uitgev. M. Felix. Koningstraat 43A, 8400-Oostende

EDUARDO ARROYO no.mad arquitectura
Kindergarten in Sondika/ Vizcaya

ARCHIPELBULLETIN SEPTEMBER 2003.
WERKJAAR 2003-2004.

Na de publieksverruiming van vorige werkjaren (80-200-400-600 toehoorders op architectuurlezingen…100-150 deelnemers aan architectuurtrips en reizen) is er geen weg terug.
De architectuurvereniging ARCHIPEL V.Z.W. heeft blijkbaar een groeischeut, en in dit 23ste
werkjaar ook de gewaardeerde erkenning en steun van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (administratie cultuur).
Vijf reisleiders werkten een nieuwe architectuurreis naar Spanje uit: NUEVA SIMPLICIDAD 2; architectuur in Bilbao, Santander, San Sebastian, Pamplona, Vitoria-Gasteiz en
Madrid. De reis gaat door in de paasvakantie April 2004. We mikken op 200 deelnemers,
en om het logistiek beheersbaar te maken worden er twee elkaar opvolgende reisweken aangeboden. In dit bulletin krijgt u de gelegenheid op de reis in te schrijven. Snelheid is hier de
traditie.
Een nieuwe jonge ploeg van reisleiders werken aan een architectuurreis naar Oostenrijkseptember 2004. Recente architectuur in Salzburg, Linz en Graz.
Op 27 oktober gaat een nieuwe architectuur lezingencyclus van start onder de titel
'NUEVA SIMPLICIDAD-NIEUWE EENVOUD…'. Het werk van de jonge Spaanse architecten: Rafael Aranda, Carmen Pigem, Ramon Vilalta, Alfredo Paya, Garcia Solera Vera en
de gevestigde Spaanse waarde Carlos Ferrater zetten we naast het werk van twee Vlaamse
waarden: Jo Crepain en Buro 2. De zesdelige cyclus gaat door op vier locaties: de Brugse
Magdalenazaal, het cultureel centrum Scharpoort te Knokke-Heist, Renson in Waregem en
Buro2 in Roeselare.
De algemene vergadering van werkende leden van de vzw Archipel werd in juli verruimd met
Joost Declercq, Andie Decock, Annemie Demeulemeester, Miek Goossens, Frederik
Tomme, Martine Valembois en Joost Vanhove en telt momenteel 22 leden.
Dank zij de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap konden wij naast het vrijwilligerswerk van velen eindelijk ook een vaste medewerker aannemen: Willem Van de Putte,
die vanaf september als secretaris aan de slag gaat.
Een nieuw secretariaat wordt ingericht in de Fazantenlaan 30 te St-Andries Brugge…
tel.050/322.420 / fax.050/322.421 (vanaf WO 24 september). Een website is in voorbereiding.
Kortom, bij de ruime ploeg die Archipel draaiende houdt is er een groot enthousiasme om de
architectuurvereniging in haar eigenzinnige en onafhankelijke koers breder en professioneler uit te bouwen.
Architectuur is in Vlaanderen vandaag nog niet echt uit de marginaliteit gegroeid. Als we de
internationale vergelijking maken zien we dat de weg naar een volwassen architectuurcultuur
nog lang is. Maar ze is wel ingezet , er is kentering. Architectuurkwaliteit begint waardering
te oogsten. De bouwmeester is niet te stuiten en van het nieuw Architectuurinstituut verwachten we impulsen. Steden als Kortijk, Antwerpen, Brugge, Leuven ontwikkelen een architectuurbeleid. Er is volop beweging.
Ook Archipel wil in 2003-2004 verder zijn steentje bijdragen door lezingen, reizen en het netwerk van contacten, interacties en impulsen de hiervan uitgaan.
Helaas is er ook erg droevig nieuws. Op 16 Juni overleed Archipellid Johan Tribou. Lid
van het eerste uur. Gewaardeerde vriend, collega en medereiziger tijdens zovele architectuurreizen.
Op 5 september overleed Archipellid Jan Tanghe. Als urbanist en architect was hij een
van de drijvende krachten in het stedenbouw en architectuurdebat in Vlaanderen en de inspirator voor velen.
We zullen ze erg missen. Aan de getroffen families bieden wij ons oprecht medeleven aan.

Namens de Archipelbeheerraad,
Marc Felix.

RAFAEL MONEO
Kursaal building/ San Sebastian

NUEVA SIMPLICIDAD 2
ARCHITECTUURREIS ARCHIPEL IN SPANJE
4-10 APRIL 2004
OF
11-17 APRIL 2004.
De tweede Spaanse architectuurreis, ditmaal naar Bilbao, Santander, San Sebastian,
Pamplona, Vitoria-Gasteiz en Madrid bied Archipel (gezien de overrompeling vorig jaar)
aan op twéé afzonderlijke reisweken.
Logistiek blijkt de formule van vorig jaar: 150 deelnemers in één week, immers niet langer
houdbaar. Zowel vluchtmaatschappijen als plaatselijke hotels vinden de groep veel te groot
om te behandelen.
Vandaar dat dezelfde reis aangeboden wordt in twee reisweken aan telkens 100 deelnemers
maximum. U schrijft dus in voor de week die uw voorkeur draagt. Zondag 4 tot zaterdag 10
april 2004 (net vóór Pasen) of zondag 11 tot zaterdag 17 april (net na Pasen). U noteert in
uw inschrijving wel of u in geval van overboeking ook de andere week ziet zitten als alternatief). Op basis van uw inschrijving proberen wij dan de 100 deelnemers per reis niet te overschrijden en ontvangt u bericht van inschrijving. Let wel: bij de inschrijving per fax dient u
dezelfde dag ook een voorschot te storten. De reiskost is geraamd op 650 € per persoon (formule 2 persoonskamer) of 800 € (formule 1 persoonskamer) en omvat de
vluchten Brussel-Madrid (en omgekeerd), twee binnenlandse vluchten, zes overnachtingen,
vijf ontbijten, de autocartrajecten, alle toegangen en een reisbundel. Dit bedrag omvat niet:
reisverzekering, annulatieverzekering en middag- en avondmaaltijden.
Het te storten voorschot bedraagt: 250 € per persoon. Noteer dat uw inschrijving slechts
geldig is nadat de storting ons heeft bereikt. Storten op rekening Archipel 750-9072064-06
met vermelding "Archipel in Spanje 2".

Schrijf u deze week nog in per fax met
bijgevoegd formulier. Faxnummer:
050/322.421 (vanaf WO 24 september).
Traditiegetrouw zijn de Archipelreizen
volgeboekt binnen de week na ontvangst bulletin. Haast u dus!
Bovendien heeft Archipel reeds in augustus
een voorschot van 10000 € betaald aan het
reisagentschap CONNECTIONS voor de
vluchten en dienen wij dat een tweede keer
te doen op 8 oktober.
De kas van Archipel is door deze prefinanciering leeg, maar door deze zomer in uw
plaats vooraf te betalen konden wij van zéér
gunstige condities genieten.
Reisleiders zijn Wim Supply - Gery
Vandenabeele - Martine Valembois en
Willem Van de Putte. De reisbrochure
wordt opgemaakt door Joost Vanhove. Alle
info op telefoon 050/322.420. (vanaf WO 24
september, vragen naar Willem Van de
Putte).
P. MANGADO
San Juan Health center/ Pamplona

BELANGRIJKE NOOT:
De archipelreis is enkel voorbehouden voor archipelleden en partners. U dient dus
naast uw reisdeelname formulier ook het lidmaatschap Archipel 2003-2004 te vernieuwen.

VANDAAG INSCHRIJVEN!

RCR ARQUITECTOS Rafael Aranda/ Carmen Pigem/ Ramon Vilalta
Bath house/ Olot, Girona.

CARLOS FERATER
Palacio de Congresos, Barcelona

CARLOS FERATER

NUEVA SIMPLICIDAD - NIEUWE EENVOUD.
LEZINGENCYCLUS OKTOBER 2003 - MAART 2004.

In het laatste decennium heeft een brede golf van architectuurvernieuwing Spanje
overspoeld. Tijdens de voorbereiding van de vorige Spanjereis (april 2003) naar Castellon,
Valencia, Alicante, Murcia,…(Z-O Spanje) kwamen we onder de indruk van het kwalitatieve
werk van een nieuwe generatie architecten die over gans Spanje aan het werk is.
Het enorm verspreide aanbod bracht ons ertoe in april 2004 opnieuw een Spanjereis te organiseren naar Bilbao, Santander, San Sebastian, Pamplona, Vitoria-Gasteiz en Madrid
(Noord Spanje). Maar eigenlijk is het fenomeen zo danig ruim verspreid dat ook deze twee
intense reizen nauwelijks volstaan.
Vandaar het idee om enkele Spaanse architecten uit te nodigen en in een lezingencyclus wat
dieper op het boeiende fenomeen in te zoemen.
"Nueva simplicidad" is een term die Alberto Penin (een architectuurdecaan in Valencia)
leende bij Antonio Cortès (een professor in Valladolid) om een label te kleven op een nieuwe groeiende tendens in Spanje.
Het gaat bij deze nieuwe generatie jonge Spaanse architecten om een uitgesproken 'No nonsense' benadering van architectuur die zich uit in grote eenvoud, teruggehouden en beheerste soberheid en een sterk uitgezuiverde formele taal, minimalisme zeg maar…..
Maar terzelfdertijd ook om een zeer contextueel gebonden architectuur en een architectuur
met expressieve aandacht voor materialisatie, tektoniek en detail. De essentie van het bouwen: de constructie, de materie enerzijds en de specifieke plek, de topografie, de context
anderzijds zijn de dragers van conceptuele ideeën die nuchter realistisch zijn.
Het is niet de mythische sfeer van abstracte zuivere vormen. En zeker niet die van de grote
gebaren, experimentele functionele innovaties die de internationale architectuur elders toont.
Hier is eerder de materiele pragmatiek van het bouwen op een plek aan de orde.
Je kan de stroming zekere verwantschap toeschrijven met actuele tendensen in Zwitserland
en Oostenrijk. Maar de invloed van Spaanse vernaculaire architectuur, Spaanse moderniteit,
het Spaanse landschap en klimaat, de Spaanse sites geven er een uitgesproken regionale
interpretatie aan.
Als vertegenwoordigers van de nieuwe jonge generatie nodigde Archipel volgende architecten uit.
Maandag 27 oktober: RCR-Arquitectos; Rafael Aranda (1961), Carmen Pigem (1962) en
Ramon Vilalta (1960) in de Magdalenazaal te Brugge om 20u30.
Donderdag 11 december: Alfredo Paya Benedito (1962) in de Magdalenazaal te Brugge
om 20u30.
Maandag 8 maart: Javier Garcia Solera Vera in de Magdalenazaal te Brugge om 20u30.
Om deze generatie te ijken tegenover een grote vaste waarde in Spanje hebben we een
architect uitgenodigd wiens werk toonaangevend is geworden in de laatste twee decennia.
Zijn oeuvre heeft daarenboven een eigen expressieve, formele, krachtige taal ontwikkeld die
hem tot een van de toparchitecten in de wereld rangschikt.
Zondag 15 februari: Carlos Ferrater (1944) cultuurcentrum Scharpoort om 11.00u.
Tenslotte stappen we in de cyclus ook af in Vlaanderen. Ook daar is er een tendens naar
vereenvoudiging en realistisch 'No nonsense'. Het leek ons interessant om in de cyclus ook
Vlaamse architectenbureau's aan het woord te laten.
Hoewel we ze uiteraard geen Spaans label willen opkleven. Beschouw ze als Vlaams regionaal contrast in de cyclus.
Vrijdag 21 november: Jo Crepain bij Renson in Waregem om 20u30 .
Vrijdag 16 Januari: Buro 2 in hun bureau te Roeselare om 20u30.
In volgend bulletin en via affiches en flyers vind u verdere gevens en gelegenheid om op de
diverse data te reserveren.
Toegang tot de lezingen: Leden: gratis.
Niet leden (ook partners van leden) 7 €.
Studenten 5 €.
Reserveren kan op Maandag en Woensdag van 9.00u tot 18.00u op het archipel secretariaat, tel. 050/322.420 (vanaf WO 24 september). De ingang tickets kunt u s'avonds aan de
kassa ophalen.
Meer inlichtingen in volgend bulletin en flyers.

FRANK GEHRY
Guggenheim Museum

MANSILLA Y TUNON
Swimming centre in San Fernando
de Henares

NUEVA SIMPLICIDAD 2
ARCHITECTUURREIS IN SPANJE
4-10 APRIL 2004 OF 11-17 APRIL 2004

Op het ogenblik van dit schrijven zitten we nog volop in voorbereidingsfase van de volgende
Archipelreis richting Spanje. Het enige wat nu al echt als een paal boven water staat is dat
het aanbod aan interessante architectuur terug overweldigend is. De route loopt ditmaal
doorheen Madrid, Bilbao, Santander, Vitoria-Gasteiz, Pamplona en San-Sebastian.
Iedereen die er vorig jaar bij was kunnen we in elk geval beloven dat dit deel van Spanje
zeker niet hoeft onder te doen voor wat we vorig jaar zagen. Wie er niet bij was zal ongetwijfeld zien dat er, zowel onder de jonge garde als de gevestigde waarden, heel wat architecturaal talent en potentieel in dit deel van Europa aanwezig is.
Een greep uit wat we deze reis bezoeken:
Betreffende Madrid en ruime omgeving staan alvast volgende zaken zeker op het lijstje:
- Biblioteca Userea van Abalos & Herreros
- Biblioteca Regional de madrid/ Joaquin Leguina van Mansilla & Tuñon
- Estadio de Atletismo de la comunidad de Madrid van Cruz & Ortiz
- Station de Atocha van Moneo
- Prado en Reina Sofia museum
- Civic Centre in Alcobenas van Sancho- Madridejos
- Stadhuis in Valdemaqueda van Paredes & Pedrosa
- En nog veel meer...
In Pamplona en omgeving kunnen we niet langsheen het werk van Patchi Mangado:
geboren in Estella, afgestudeerd in 1981, docent in Pamplona/ Barcelona, gastdocent in
Harvard. Het 'Baluarte' (Navarra conference centre) is momenteel in afwerkingsfase en zal
tijdens de reis door de architect zelf voorgesteld worden. Verder zien we er ook:
- Archivo Real y General de Navarra van Rafael Moneo
- Residential block in Berriozar van Tabuenca, Leache & Saralegui
- Medical center San Juan Van Patchi Mangado
- Zuasti golf Club van Patchi Mangado
- Wijnmuseum in Olite van M. Alonso del Val
In San Sebastian bezoeken we, wat één van de hoogtepunten van de reis moet worden,
het Kursaal van Moneo. Geïnspireerd op de grote rotsblokken van de ernaast gelegen pier,
strak en krachtig, en s'nachts een intrigerende lichtbaken aan de kust en stad. Verder is er
ook nog het park, museum en werk van de vorig jaar overleden kunstenaar Chillida.
Wat in

Bilbao 'de' attractie zal worden hoeven we waarschijnlijk niet eens te noteren:
-

Het Guggenheim museum van Frank Gehry
De metrostations van Norman Foster & Partners
Museo de Bellas Artes van Luis Maria Uriarte
Palacio Euskalduna van Soriano & Palacios
Campo Volantin voetgangersbrug van Calatrava

In de ruime omgeving van Bilbao zijn de belangrijkste items :
- Sondica luchthaven van Calatrava
- Kinderopvanghuis in Sondica van Eduardo Arroyo
- Sport centrum in Galdakao van Madridejos & Osinaga
- Communicatieverwerkingscentrum van ACXT architecten in Erandio
Tenslotte zijn er nog het Altamira museum van Juan Navarro Baldeweg in Santillana del
Mar en Viviendas sociales in Vitoria-Gasteiz van Ercilla, Campo en Mangado die zeker met
een bezoek zullen vereerd worden.
Reisleiders zijn dit keer Martine Valembois, Gery Vandenabeele, Wim Supply en Willem
Van de Putte. Zij vertrekken midden oktober om de reis grondig voor te bereiden.
We vliegen op Madrid en reizen nadien verder met een tweede vlucht richting Bilbao. Van
daaruit maken we dan een 'vuelta' met de bus waarbij we alle andere locaties aandoen om
daarna vanuit Bilbao terug richting Brussel te reizen.
INLICHTINGEN IVM. PROGRAMMA: Willem Van de Putte.
Tel. 050/322.420 (vanaf WO 24 September), maandag en woensdag van 9:00u tot 18:00u.

TABUENCA, LEACHE, TABUENCA & SARALEGUI
Residential block, Berriozar

ARCHIPEL VZW STATUTAIR.

De Algemene vergadering van Archipel 5 juli 2003 telt 22 leden.
Ignace Berten, Philip Cardinael, Jan De Busschere, Joost Declercq, Andie Decock,
Annemie Demeulemeester, Freddy De Schacht, Marc Felix, Miek Goossens, Franki
Maes, Daniël Neyens, Roelants Robert, Peter-Jan Scherpereel, Hendrik Scherpereel,
Wim Supply, Frederik Tomme, Martine Valembois, Gery Vandenabeele, Paul
Vandenberghe, Jan Vandewalle, Joost Vanhove, Michel Van Langenhove.
De algemene vegadering verkoos een nieuwe beheerraad 2003-2004:
Voorzitter: Marc Felix
Vice-voorzitter: Wim Supply
Penningmeester: Michel Van Langenhove
Ere vice-voorzitter: Jan Vandewalle
Beheerders: Ignace Berten, Annemie Demeulemeester, Robert Roelants, Gery
Vandenabeele.
Nieuwe vaste medewerker 2003-2004:
Secretaris: Willem Van de Putte.
Nieuw adres
V.Z.W. ARCHIPEL
Fazantenlaan 30 8200 Sint-Andries Brugge
Tel.nummer 050/322.420. (vanaf WO 24 september)
Fax.nummer 050/322.421. (vanaf WO 24 september)
E-mailadres: in volgend bulletin.
Kantooruren: maandag en woensdag van 9.00u tot 18.00u.

MANSILLA Y TUNON
Biblioteca Regional de Madrid

- Medestichter in 1966 en voorzitter van de groep Planning te Brugge.
- Adviseur Groep Planning sinds 1989.
- Redacteur van ' La Maison' in 1968.
- Ondervoorzitter van CIAUD-ICASD A+ van 1973 tot 79.
- Docent stedenbouw aan de faculté polytechnique in Mons van 1969 tot 91.
- Directeur van het 'Centre for the conservation of historic Towns and Buildings'
- Europa College Brugge. ( 1976- )
- Gastprofessor aan de universiteit van Rome ( 1989- )
- Expert bij de Raad van Europa te Straatsburg en bij UNESCO
- Auteur van tal van publicaties.
- Voor de veelzijdigheid van zijn oeuvre en denken is Jan Tanghe in 1990
uitgeroepen tot ' Architect van het jaar'.
- In 1998 ontving hij ' De Grote Prijs voor Architectuur'.

IN MEMORIAM
Jan Tanghe 1929-2003 .
Professor - Architect - Stedebouwkundige

Spiritus Quiescit Nunquam

de geest rust nooit

Vanuit een constante cultuurfilosofische bevraging over stad en mens was Jan Tanghe de
humanist - urbanist - architect die er onverdroten op hamerde architectuur in zijn maatschappelijke culturele context te plaatsen.

De sociale ethische verantwoordelijkheid van architectuur en stedenbouw en de impact op
het leefkader van mensen waren zijn hardnekkige drijfveren.

Hij was tezelfdertijd realist en idealist, socioloog en filosoof.
Hij kon polemisch tekeergaan tegenover architectuur die zich - met grote A - platonisch en
autonoom opstelde en tegenover een stedenbouw die " sprawl" "globalisatie" en "contextvervaging" als onvermijdelijk accepteerde.
Hij koos voor de Stad, met een grote S.
Tegelijk was hij tolerant, accepteerde hij discussie en gooide zich met een integere gedrevenheid en intellectuele bezieling in elk debat.

Wij citeren :
1970
"Architectuur kan immers geen doel op zichzelf zijn, maar is enkel een middel om
binnen de complexe maatschappelijke context het leven te stimuleren." ( uit - Bouwen in
Belgie 1945-1970)
1991
"Architectuur bestaat erin de ziel van de stedelijke plek : de 'genius loci' te leren
begrijpen en van antwoord te dienen. Noem mij maar architect - stedebouwkundige ... het
een en het ander terzelfdertijd. Een onafscheidelijk duo."
"Na mijn studies in Sint Lucas kwam ik in 1953 terecht bij drie grote patrons :
Gaston Eyselinck, Paul Felix en Peter Callebout. Elk vanuit hun eigen filosofische invalshoek
zetten ze mij ertoe aan architectuur te bevragen binnen de eigentijdse maatschappelijk - historische en ruimtelijke context. ' Situationsarchitectur ' gekoppeld aan 'Dauerreflexion' (
Schelsky). Ik leerde het nooit meer af."( uit- De Standaard 10 augustus 1991)
1997
"Voor mij is de vorm, die een beeldwaarde moet bezitten, een afgeleide uit het
maatschappelijk ruimtelijk ontwerpproces en niet omgekeerd. Hierin ligt dan ook de wezenlijke kwaliteit van de architectuur : de architectuur als middel dat nooit een doel op zichzelf
mag worden...
Niet het ego van de architect maakt het wezen uit van de architectuur, wel de
maatschappelijke context en de existentiële omgeving. ( uit - Verweven als leidraad - Groep
Planning.)
1998 "Voor ons is architectuur een aspect van het globale denken over de stedelijke ruimte : sociaal, economisch, ecologisch, ethisch en esthetisch. Daarom koos ik ooit voor de Stad
met grote S en de architectuur met kleine a. ( uit- Krant van West-Vlaanderen 10 april 1998.)

Niettegenstaande zijn wankele gezondheid bleef hij tot op het einde actief in zijn geliefde
Oostende waar hij als voorzitter van het 'Comité Stad en Zee' de ongelijke strijd aanbond
tegen de vernietiging van een maritiem dijk en Zeelandschap door de geplande aanleg van
een kunstmatig strand.
Jan was een integere humanist en realistische idealist.
Een groot figuur.
Bij iedereen die hem heeft gekend laat hij gevoelens van bewondering en verslagenheid na.
Namens ARCHIPEL bieden wij zijn echtgenote Janine, zijn kinderen en kleinkinderen onze
diepe gevoelens van medeleven aan.
Namens ARCHIPEL vzw
Marc Felix voorzitter

IN MEMORIAM
Johan Trybou (1953 - 2003)
Ir. architect

In de toespraken bij Johan's begrafenis, hij overleed op 15 Juni thuis ten gevolge van kanker, werd terecht gewezen op zijn eeuwig optimisme, zijn creativiteit, wilskracht en doorzettingsvermogen om zijn dromen waar te maken, en zijn dankbaarheid voor al het mooie in de
wereld.
Zonder twijfel kenmerken, die samen met zijn onvolprezen stielkennis, zorgden voor een
uiterst betrouwbare gids en mentor in 'de bouw'.

Hij profileerde zijn architectenbureau door bewuste kleinschaligheid, het werken met plaatselijke aannemers en het persoonlijk opvolgen van de werven, die bij voorkeur niet verder
dan een half uur rijden van Oudenburg gelegen waren.

De nimmer aflatende zoektocht om alles nog beter te doen, de zeer systematische aanpak
van ontwerp en uitvoering en een rigoureuse kostprijsbeheersing en het vermogen het nog
allemaal bij te houden, gaven hem het aureool van uiterst professioneel en integer architect.
Ondanks zijn grote belangstelling en kennis van nieuwe tendensen in de stedenbouw architectuur en nieuwe bouwtechnieken en zijn passie voor zuivere esthetiek, bleef zijn ontwerpers-ego bescheiden en ondergeschikt aan de wensen van de klant en hun budget, wat hem
niet belette om steeds de nodige energie, geduld en overtuigingskracht in te zetten om clichés qua smaak en vorm te doorbreken.

Door zijn groot engagement is hij er o.a. in geslaagd zijn visie op Oudenburg, een totaalconcept waar hij sinds jaar en dag mee bezig was, op een aantal punten te verwezenlijken: de
bouw van een dorpshuis in Westkerke; de stedelijke sporthal 'Ter Beke'; de herinrichting van
enkele straten,verwijzend naar het Romeinse Castellum dat hier ooit stond; talloze woningen, jarenlange herstellingswerken van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en ook als eerste van een
cultureel drieluik: de omturning van een voormalige jongensschool tot cultureel centrum en
bibliotheek.

Buiten Oudenburg maakte Johan Trybou onder meer faam met de bouw van de horecazaak
St-Germain in Diksmuide en van het M.P.I 'Het Anker' in Varsenare en van diverse dienstencentra voor het A.C.V en de Christelijke Mutualiteiten.

Op de spreekwoordelijke tekentafels liggen onder meer nog het restauratiedossier van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk, de herinrichting van het Stedelijk Museum en een toneelzaal, de
bouw van 60 woongelegenheden in Westkerke, 120 woningen in Stene en 18 appartementen op de markt in Ettelgem.

Lies Trybou, Frederick Ampe, Lieve Wouters en ikzelf staan nu voor de zware opdracht deze
plannen verder uit te werken.

architect Rik Reynaert.

Namens Archipel bieden we zijn echtgenoot Kris, zijn kinderen Lies, Saar en Fien onze diepe
gevoelens van medeleven aan.

ARCHIPEL KALENDER WERKJAAR
2002 - 2003

VOORDRACHTENCYCLUS NUEVA SIMPLICIDAD - NIEUWE EENVOUD.
MAANDAG 27 OKTOBER 2003 - om 20u30
In Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries Brugge

RCR-ARQUITECTOS (Spanje), ARANDA, PIGEM Y VILALTA.
VRIJDAG 21 NOVEMBER 2003 - om 20u30
Bij Renson, Waregem

JO CREPAIN
DONDERDAG 11 DECEMBER - om 20u-30
In Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries Brugge

ALFREDO PAYA (Spanje)
VRIJDAG 16 JANUARI 2004 om 20u30
In bureau BURO 2 te Roeselare

BURO 2
ZONDAG 15 FEBRUARI 2004 om 11.00u
In cultureel centrum Scharpoort te Knokke-Heist

CARLOS FERRATER (Spanje)
MAANDAG 8 MAART 2004 om 20u30
In Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries Brugge

GARCIA SOLERA VERA (Spanje)
ZO 4 tot ZA 10 APRIL 2004/ ZO 11 tot ZA 17 APRIL 2004/ VANDAAG INSCHRIJVEN

NUEVA SIMPLICIDAD/ ARCHIPEL IN SPANJE
ARCHITECTUURREIS NAAR BILBAO- SANTANDER- SAN SEBASTIAN- PAMPLONA-VITORIA- MADRID.
MEI 2004

TUINENTRIP NAAR ZEELAND
JUNI 2004

DAGTRIP NAAR VLAAMSE ARCHITECTUUR
SEPTEMBER 2004

ARCHIPEL IN OOSTENRIJK
ARCHITECTUURREIS NAAR SALZBURG, LINZ EN GRAZ.
ARCHIPEL VZW:

Nieuw adres: Fazantenlaan 30 te St-Andries
Openingsuren receptie: MA, DO, van 9:00 tot 18:00u.
Nieuw secretariaat tel: 050/ 322.420 (vanaf WO 24 september)
Nieuw secretariaat fax: 050/322.421 (vanaf WO 24 september)
Rek.nummer:750-9072064-06
Voorzitter: Marc Felix
Tel.059/70.21.80.
Vice-voorzitter: Wim Supply
Tel.050/33.65.10.
Secretaris: Willem Van de Putte
Tel.050/32.24.20.
Penningmeester: Michel Van Langenhove
Tel.050/39.30.85.
Ere vice-voorzitter: Jan Vandewalle
Tel.050/33.63.56.
Beheerders: Ignace Berten, Annemie Demeulemeester, Robert Roelants, Gery
Vandenabeele.

MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP.

