Het land van André Demedts

De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2020 komt er aan. Op
zaterdag 18 april verzamelen de geïnteresseerden in West-Vlaamse geschiedenis in SintBaafs-Vijve. We worden er ontvangen door de Juliaan Claerhout-kring uit Wielsbeke, die ons
een dag aanbiedt, opgebouwd rond de figuur van André Demedts. De start- en eindlocatie is
O.C. Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, Sint-Baafs-Vijve
09.00 u.
10.00 u.

12.00 u.
14.00 u.

16.30 u.

18.30 u.

Onthaal met koffie/thee met croissant
Welkomstwoord door de voorzitter Juliaan Claerhout-kring
Lezing: André Demedts, leven en werk door Frans Destoop
Intermezzo: Voorstelling André Demedts wandelroute
Lezing: Vlas als motor. Socio-economische geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen en
Groot-Wielsbeke in het bijzonder (1850-2020) door Brecht Demasure
Jaarverslag Heemkunde West-Vlaanderen
Middagmaal (soep of koffie met belegde ovenkoeken)
Keuze uit begeleide wandelingen in Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve of Ooigem
De startplaatsen van de wandelingen in Wielsbeke en Ooigem zijn bereikbaar met de
eigen wagen. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Mindermobiele mensen hebben de mogelijkheid om alleen de activiteiten in de kerken van
Ooigem & Wielsbeke bij te wonen, via eigen vervoer naar de respectievelijke kerken
Uitreiking van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen (best verschenen artikel)
Slotwoorden
Receptie
Afsluitend avondmaal
Zalm in trio, opgefleurd met schaaldieren
Parelhoenfilet met een roomsausje
IJstaart met vruchtencoulis
Inclusief huiswijn, mineraalwater en koffie

Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen maandag 6 april via het online
inschrijvingsformulier op de website www.heemkunde-westvlaanderen.be of rechtstreeks via
http://tiny.cc/Heemdag_2020
De deelname voor dagprogramma bedraagt 20 euro (inclusief broodjeslunch), wie
deelneemt aan het diner betaalt 65 euro voor de hele dag. 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.
We vragen de Torhoutse leden om ook een seintje te geven aan de Torhoutse secretaris
(desender.decramer@telenet.be of 050/21 18 89). Als de inschrijving niet vlot, hoef je niet te
aarzelen om contact op te nemen.

