Het land van André Demedts
André Demedts was een Vlaams schrijver en van 1949 tot
1971 directeur van BRT-radio West-Vlaanderen. Zijn
geboortedorp was Sint-Baafs-Vijve. Zijn leven lang zette
hij zich in voor Nederlands in Vlaanderen, FransVlaanderen, Zuid-Afrika.
De West-Vlaamse heemdag wordt in samenwerking
georganiseerd door Heemkunde West-Vlaanderen en de
Juliaan Claerhout-kring van Wielsbeke. De Torhoutse
kring sluit graag aan om je uit te nodigen. Het programma
in een notendop:
9u
10u

12u
14u

16u30
19u

Ontvangst met koffie/thee met croissant
Verwelkoming door de voorzitter van de 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-WestVlaanderen en Groot- Wielsbeke in het bijzonder (1850-2020) door Brecht Demasure
Middagmaal: Soep of koffie met belegde broodjes
Keuze één van de volgende activiteiten:
- Begeleide wandeling in Sint-Baafs-Vijve: onder meer pittoreske Bavokerk uit de
12de eeuw, André Demedtshuis, vlasbedrijf Declerck
- Begeleide centrumwandeling in Wielsbeke: onder meer Sint Laurentiuskerk
(markt) en de nieuwe bibliotheek Bibox die gedeeltelijk geïntegreerd werd in de
kerk, een lezing over de geschiedenis van dit gebouw
- Begeleide wandeling in Ooigem: onder meer de geklasseerde drietrapssluis, de
Sint-Brixiuskerk, de Benedictinessen, een lezing over deze kloosterorde
- Voor wie mindermobiel is er de mogelijkheid om de lezingen in Ooigem en
Wielsbeke bij te wonen (en dus niet te wandelen) en om bijvoorbeeld de
tentoonstelling in het A. Demedtshuis te bezoeken.
Voor elke keuze verplaatst men zich met eigen wagen (of na afspraak met andere
deelnemers) naar de startplaatsen, met telkens voldoende parkeergelegenheid.
Slotwoorden, uitreiking prijs Heemkunde West-Vlaanderen en receptie
Afsluitend avondmaal
Stoverij met varkenswangetjes of scampi diabolique (met aperitief, drankje en koffie)
Brasserie Mauritz (Spoorstraat 1, Wielsbeke, parkeermogelijkheid via Lobeekstraat)

Het volledige programma kan je nog eens nalezen:
https://heemkunde-westvlaanderen.be/heemdagen/uitnodiging_Heemdag2020.pdf
Wanneer:
zaterdag 11 juni 2022, 9.00u
Waar:
Start en eind receptie: O.C. Leieland, Guido Gezellestraat 55, Ooigem
Kostprijs:
halve dag of volledige dag, met middagmaal: 20 euro
volledige dag, met middag- en avondmaal: 65 euro.
Inschrijven: Ten laatste op 31 mei 2022 via het online inschrijvingsformulier op
https://forms.gle/42DbQ4gdFRJtAAq87 Vergeet je namiddag- en avondmaalkeuze niet.
Overschrijven dient voor de dezelfde datum te gebeuren op de rekening van Heemkunde
West-Vlaanderen BE50 7380 0624 6418 met als vermelding ‘heemdag 2022’.
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be

