
 

 

 

 

 

UITNODIGING PROVINCIALE HEEMDAG  

 

De Juliaan Claerhout-kring uit Wielsbeke en vzw Heemkunde West-

Vlaanderen hebben de eer u uit te nodigen op de Provinciale Heemdag 

2020. 

Op zaterdag 18 april ontvangt de heemkring ons in het pittoreske Sint-

Baafs-Vijve, één van de deelgemeenten van Wielsbeke. 

Het centrale thema van deze dag is “Het land van André Demedts” 

 

PROGRAMMA 

 

9u O.C. Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve 

 Inschrijving, koffie/thee met croissant, indeling wandelgroepen 
 

10u O.C. Den Aert, Sint-Bavostraat 23 8710 Sint-Baafs-Vijve 

 Verwelkoming door de voorzitter van de Juliaan Claerhout-kring 
 

Lezing: André Demedts, leven en werk (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) (Brecht Demasure) 
 

Jaarverslag door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen 
 

12u O.C. Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve 

 Middagmaal 
Soep of koffie met belegde ovenkoeken 
 

14u Diverse locaties 

 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. 
 

16u30 O.C. Den Aert, Sint-Bavostraat 23 8710 Sint-Baafs-Vijve 

 Woord van de burgemeester 
 

Uitreiking prijs Heemkunde West-Vlaanderen 
 

Slotwoord door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen 
 

Receptie 



18u30 O.C. Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve 

 Afsluitend avondmaal 
Zalm in trio, opgefleurd met schaaldieren 
Parelhoenfilet met een roomsausje 
IJstaart met vruchtencoulis 

KOSTPRIJS  

 ½ dag incl. middagmaal : 20 euro 

 Volledige dag excl. avondmaal: 20 euro 

 Volledige dag incl. avondmaal: 65 euro 

INSCHRIJVEN 

Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen maandag 6 april via het online 

inschrijvingsformulier op http://tiny.cc/Heemdag_2020 

Graag verzoeken wij u om in het geval van een groepsinschrijving dit duidelijk te vermelden 

op de overschrijving. 

Uw inschrijving is pas geldig na betaling op de rekening van Heemkunde West-Vlaanderen 

BE50 7380 0624 6418, eveneens ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste 

inschrijvingsdatum. 

Voor vragen of bijkomende inlichtingen kan u een email sturen naar 

info@juliaanclaerhoutkring.be  

 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen! 

 

De besturen van Heemkunde West-Vlaanderen en de Juliaan Claerhout-kring. 

 

 

www.juliaanclaerhoutkring.be – info@juliaanclaerhoutkring.be  

www.facebook.com/juliaanclaerhoutkring  
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