
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2017 komt er opnieuw aan. Op 

zaterdag 13 mei blazen de West-Vlaamse heemkundigen verzamelen in Zonnebeke. 

We worden er ontvangen door De Zonnebeekse Heemvrienden vzw, die ons een dag aanbiedt 

opgebouwd rond het leven tijdens de oorlogsjaren 1914-1918. 
 

9.30 Verwelkoming met koffie in OC De Leege Platse, Geluwestraat 10, Beselare 
 

10:00 Eddy Lesage, voorzitter De Zonnebeekse Heemvrienden, opent de heemdag. Als eerste 

spreker schetst hij de toestand in Europa aan de vooravond van WO I. 
 

10:45 Spreekbeurt door historicus Franky Bostyn over de derde slag bij Ieper of slag van Passendale. 
 

11:45 Spreekbeurt door Karen Derycke en Lee Ingelbrecht, wetenschappelijk medewerkers van het 

kenniscentrum, over de link met het museum MMP1917 en de tijdelijke tentoonstelling 

‘Totale oorlog in Vlaanderen’. 
 

12:30 Broodjesmaal met koffie, streekbier of frisdrank. 
 

13:15  Toelichting van de werking van Heemkunde West-Vlaanderen en beknopte richtlijnen over het 

conserveren van papier en boek 
 

14:00 Geleid bezoek aan het Museum Memorial Passendaele 1917, de kasteeltuin en het 

documentatiecentrum van De Zonnebeekse Heemvrienden. 
 

18:00 Uitreiking Prijs Heemkunde West-Vlaanderen met aansluitend receptie. 
 

19:00 Diner in Restaurant Koklikoo, Ieperstraat 7, Zonnebeke 
 

  Gebakken heilbotfilet met een zoutig korstje 

  Varkenswangetjes bereid in "Trappist Westmalle" met slaatje en verse frietjes 

  Vanille ijstoren met coulis van rode vruchten 

Huiswijn of pils en water 
 

Wij vragen u tijdig in te schrijven (ten laatste tegen maandag 1 mei) via het online 

inschrijvingsformulier. Mocht het formulier niet werken, kan u contact opnemen met de Torhoutse 

secretaris (desender.decramer@scarlet.be of 050/21 18 89). (zie link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbhPZ0P_SIEset9R03S1rEAmV9P-

a_4lYVYlsKYGVcO2BsXA/viewform ). Wij vragen iedere Torhoutse deelnemer om ook een seintje 

te geven aan de Torhoutse secretaris. De deelname bedraagt 15 euro (inclusief broodjesmaaltijd), wie 

ook deelneemt aan het diner betaalt in totaal 60 euro. 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. 
 

 

Tot op de Heemdag! 

Ten strijde! 
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