Schilderskolonie & de kust...
Heemdag West-Vlaanderen
De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2015 komt er opnieuw aan. Op
zaterdag 18 april blazen de West-Vlaamse heemkundigen verzamelen in Heist. We worden er
ontvangen door Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, die ons een dag aanbiedt
opgebouwd rond het rijke culturele leven aan de kust, inzonderheid de 19de-eeuwse schilderskolonie.

Het programma:
9:30 Verwelkoming met koffie in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, Heist
10:00 Lezing en film 'Theo van Rysselberghe en het onstaan van Knokke' door Danny Lannoy
12:00 Toelichting van de werking van Heemkunde West-Vlaanderen
12:30 Broodjesmaal met koffie, streekbier of frisdrank
14:00 Gegidst bezoek aan het Sincfala, Museum van de Zwinstreek
Garnalentocht: verkenning van Heist en een aantal van zijn merkwaardigheden
17:00 Uitreiking Prijs Heemkunde West-Vlaanderen met aansluitend een door de gemeente KnokkeHeist aangeboden receptie in de polyvalente zaal van Basisschool Ten Anker
18:30 Diner in Hof ter Mude (verplaatsing met eigen vervoer, ongeveer een half uur)
Duo van gerookte zalm en tartaar van verse zalm met dille
Kabeljauwfilet met fijne groentjes en witte wijnsaus
of (op verzoek)Varkenshaasje Ardeens, groentjes en aardappelreepjes uit de oven
Ijs met verse frambozencoulis
Koffie, huiswijn en water
Deelnameprijs bedraagt 10 euro (inclusief broodjesmaaltijd), wie deelneemt aan het diner betaalt
bovenop de deelnameprijs 40 euro.
Wij vragen u tijdig in te schrijven (ten laatste tegen dinsdag 31 maart)
- via het online inschrijvingsformulier https://docs.google.com/forms/d/
1dP2h2bKkKKeDQnLfXICeTd3_xe04pwPjAmkMsYsQ_nA/viewform?usp=send_form.
- Uw inschrijving is pas geldig na betaling op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen BE50
7380 0624 6418, eveneens ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.
- Omdat we vanuit de kring graag helpen met vervoer, vragen we alle Torhoutse leden een
seintje te geven aan secretaris Gilberte. De contactgegevens bevinden zich onderaan.
Wij hopen u talrijk te verwelkomen!
Volgende activiteiten:
Juli daguitstap Waterloo
Aug Red Star line
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be
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