
   

 

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 

        Met steun van: 

      

 

 
 

 

WEG VAN HUIS 
 

De Heemdag van de provinciale koepel West-Vlaanderen 2014 is dit jaar op 
zaterdag 31 mei. Iedereen met interesse voor de lokale geschiedenis is welkom bij 
de Historisch-Archeologische kring Spaenhiers in Koekelaere. 
 

Soldaten en vluchtelingen tijdens de Groote oorlog, emigranten en Fransmans… 
vaak waren ze lang en ver weg maar met hun gedachten vaak bij hun thuis. Op basis 
van deze mix wordt een boeiend programma aangeboden. 
 

9.30 verwelkoming met koffie in CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare 
10.00 Toelichting werking Heemkunde West-Vlaanderen  
10.15 Käthe Kollwitz en heemkundige Raf Seys door Jozef Heus 
10.45 Emigratie naar Amerika door Dirk Musschoot  
12.30 Broodjesmaal met koffie, streekbier of frisdrank (10 €) 
14.00 Namiddagprogramma bestaande uit drie onderdelen: 

 - bezoek (per bus) aan het vernieuwde Lange Max Museum 
 - korte dorpswandeling met bezoek aan het Hadock (documentatiecentrum ) 
 - bezoek aan het Fransmansmuseum en het vernieuwde Käthe Kollwitz-museum 

17.30 Receptie aangeboden door het gemeentebestuur en uitreiking Prijs 
 Heemkunde West-Vlaanderen in het pas gerestaureerde huis Proot. 
18.30 Diner in CC De Balluchon Moerestraat 19 Koekelaere (40 €) 

Hartig korstje met Noordzeevruchten in kreeftensaus 
Varkensfilet pur met Torhoutse mosterdsaus 

Carrousel van gebakjes + koffie 
Huiswijn en water 

 

Wanneer: zaterdag 31 mei 2014 

Waar: Koekelare, CC De Balluchon, 
Moerestr. 19 

Carpool: Vertrek zwembad Torhout om 9 u. 
We stellen voor dat zij die carpoolen de kleine 
bijdrage van 1€ betalen aan de chauffeur. 
Prijs? 10 € lunch 

 40 € diner  
 

 

Inschrijven is verplicht via onze secretaris Gilberte Decramer (contactgegevens 
onderaan) ten laatste op zondag 13 april 2014.  
Uw inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningnummer: 
BE45 4738 3527 0189, GHK Houtland-Torhout, Tulpenstraat 6, 8820 Torhout 
 

Tot dan! 

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING 
HOUTLAND TORHOUT vzw 

 
Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout 

www.heemkundetorhout.be 


