STIELEN MET STIJL
Op zaterdag 8 oktober blazen de Vlaamse heemkundigen verzamelen in IZEGEM. De industriële revolutie
greep grondig in op onze arbeidsprocessen, de overdracht van beroepskennis, het volume en de kwaliteit
van de producten, enzovoort. Maar zoals veel revoluties veranderde niet alles op een dag. In het midden
van West-Vlaanderen, zeker ook in Torhout, bleef thuisnijverheid nog lang dé manier waarop arbeid werd
georganiseerd. Ambachten blijven tot vandaag bestaan, en volgens velen zijn we klaar voor een
heropleving of komen toch bepaalde aspecten terug. Zo is de roep naar thuiswerken soms heel nadrukkelijk
te horen.
Voormiddagprogramma:
9.15 Onthaal met koffie/thee
10.00 Welkomstwoord
10.15 Lezing “Ambachten, nuttige kennis en
de creatieve klasse in vroegmoderne steden”
door Bert De Munck, Universiteit Antwerpen
10.50 Muzikaal intermezzo: mannenkoor “De Kerels”
11.05 Lezing “ De meest moordende aller industrieën.
Huisnijverheid in België na 1850”
door Eric Vanhaute, Universiteit Gent.
12:15 Middagmaal

Rundscarpaccio verrijkt met Parmezaanse kaas
Gebraiseerde beenham met “Rodenbachsaus”, marktverse groentjes en kroketten
Koffie / thee met gebak
Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen.

Namiddagprogramma
14:30 Keuze uit:
- Museum Eperon d’Or, focus op schoennijverheid
- Museum Eperon d’Or, focus borstelnijverheid
- Site ‘Stoom en stroom’, focus op stoomenergie en elektriciteitsproductie
- Erfgoedwandeling in de stad Izegem, focus op ambachten
16.30 Slotzitting met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en receptie

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 september 2016 via de website van Heemkunde Vlaanderen:
www.heemkunde-vlaanderen.be. Vermeld bij het inschrijven als organisatie Geschied- en
Heemkundige Kring het Houtland-Torhout en de naam en voornaam van wie je inschrijft. De
deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon. Voor deelname aan voor- of namiddagprogramma
zonder lunch betaal je telkens 15 euro. Deelnemers kunnen het juiste bedrag overmaken op het
rekeningnummer BE79 0682 2185 9033 (BIC GKCC BEBB) op naam van Heemkunde Vlaanderen, met
vermelding ‘Heemdag 2016 Houtland’, en de naam van één deelnemer.
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!
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

