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UITNODIGINGEN 
 
 
ZONDAG 23 MAART Boekvoorstelling:  Met Jef Claerhout van Tielt naar Brugge 
 
Veel beelden van Jef Claerhout zijn bekend, maar nog veel meer onbekend.  Eddie Verbeke, 
Claerhoutkenner, troont in zijn nieuwste boek de lezer mee tussen Tielt en Brugge langs 
verrassende beelden van de kunstenaar.    De oudste dochter van de kunstenaar verklapt ons 
op de rug van dit boek:  “Een naslagwerk over Jef Claerhout.  Hij lijkt open maar is gesloten.  
Slechts enkelen hebben de sleutel.  Eén van hen is Eddie Verbeke, intimus, vriend en getuige 
sinds jaar en dag.  Laat dit naslagwerk een doorkijkgaatje zijn.  Of misschien zelfs een sleutel!” 
Iedereen is welkom op de voorstelling van dit boek.  Het wordt een uniek gesprek tussen de 
auteur en de beeldhouwer die zijn leven, oeuvre en begeestering persoonlijk zal toelichten aan 
de hand van beeldmateriaal. 
 
Om 17 u in theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt 
Toegangsprijs : 3 euro, een drankje inbegrepen.  Het boek is ter plaatse te koop aan vijftien 
euro en kan gesigneerd worden.      
 

DINSDAG 25 MAART           DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS  
 
Lezing Tom Simoens  ‘Het gezag onder vuur’ 
                                                                    
Het lag voor de hand om in dit memorabele jaar 2014 voor de Nacht van de Geschiedenis de 
Eerste Wereldoorlog aan het woord te laten. Voor deze voordracht werd een toepasselijke 
locatie voorbehouden: het voormalig instituut van de Heilige Familie op het Hulstplein. In 1914 
was dit gloednieuwe en imposante gebouw gebruiksklaar voor de verhuis van  het klooster en 
de school van de Heilige Familie vanuit hun vestiging in de Krommewalstraat. Maar de Duitse 
bezetting trekt een streep door de rekening, het gebouw wordt integraal opgeëist: de 
neogotische kapel werd stapelplaats, paardenstal en uitkijktoren, de schoolgebouwen werden 
badinrichting voor de frontsoldaten op rust en de dakverdieping werd gevangenis voor 
Tieltenaars. Vanaf 1915 wordt het gebouw Ludwigskazerne genoemd, na het bezoek van de 
toekomstige koning Ludwig III van Beieren. 
 
 
De voordrachtgever,Tom Simoens (°1978), is als Kapitein-commandant en historicus verbonden 
aan de Leerstoel Geschiedenis van de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij is er assistent 
en bereidt tevens een doctoraal proefschrift voor over het Belgische leger tijdens de 
stellingenoorlog 1914-1918, in samenwerking met UGent. 
 
   
In de vier jaar durende loopgravenoorlog kwam het geregeld tot aanvaringen tussen soldaten en 
hun oversten. Soldaten knapten af op de moeilijke levensomstandigheden en de 
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kadaverdiscipline met dril, oefeningen en mars. Een berisping of het zoveelste bevel kon een 
soldaat doen overkoken van woede. Dan slingerde hij zijn korporaal of sergeant allerlei grove 
verwijten naar het hoofd of ging hem zelfs te lijf. 
 
Tom Simoens brengt een verhelderende studie over dit verbale en fysieke geweld dat 
plaatsvond in de rangen van het Belgisch leger. De auteur besteedt ruime aandacht aan de 
manier waarop het leger omging met deze inbreuken op de discipline. Hij biedt een antwoord op 
onder meer volgende vragen. 
Waarom lagen sommige manschappen overhoop met hun overste? Hoe gingen de krijgsraden 
om met deze weerspannige soldaten? Ging het om een willekeurige en blinde onderdrukking 
van soldaten? Welk lot was de veroordeelden beschoren? Werden ze opgesloten veilig ver weg 
van het front? 
 

Aanvang 20 u, ingang vanaf 19u30 via  hoofdingang (voordeur) Hulstplein 32 
Toegangsprijs: 4 euro voor leden Roede van Tielt en Davidsfonds, 5 euro voor 
niet-leden 
Drankje achteraf inbegrepen 
Organisatie i.s.m. Davidsfonds afdeling Tielt 
 

GENOTEERD         
 

 Zondag 9 maart om 11 u in huis Mulle de Terschueren  

Boekvoorstelling debuutroman van Philippe De Gryse: “ Behalve de liefde’.  Dit 
lijvig boek over liefde, dood, angst, taal, huwelijkstrouw en zo veel meer, zal worden 
voorgesteld door Romain Vanlandschoot. Nadien is er  mogelijkheid tot signeren.       U 
bent allen van harte uitgenodigd.                                Uitgeverij Witsand – 19.95 euro 

 

 Zondag 16 maart 2014 deelname aan Erfgoedbeurs van 9u tot 12u30 in 
Jeugdontmoetingscentrum JOC, Generaal Maczekplein, Tielt.  Een organisatie van FV 
Regio Tielt 

 

 Op erfgoeddag 2014 (zondag 27 April) presenteert de gemeente Meulebeke i.s.m. 
heemkring Mulenbeca een prangend boek over Meulebeke en de Groote Oorlog (1914-

’18). In ’t Is oorlog! Meulebeke in 1914-1918 brengt Iñez Demarrez, ook 
bestuurslid van onze heemkundige kring De Roede van Tielt, het reilen en zeilen in het 
dorp dag aan dag in beeld en laat de Meulebekenaren ook zelf aan het woord. Het boek 
is rijk geïllustreerd met unieke foto’s en allerhande archiefmateriaal en bevat als 
toemaatje een DVD met documenten over wie in Meulebeke ten gevolge van de 
oorlogsgebeurtenissen overleden is, en over de inwoners die buiten de 
gemeentegrenzen omgekomen zijn. 

 
Voor de bestelling van dit boek, dat op ingrijpende wijze toont hoe de Groote Oorlog het 

dagelijkse leven van de Meulebekenaars vier jaar lang in zijn ijzeren greep hield, kan tot 
31 maart 2014 vooraf ingetekend worden door overschrijving op rekening 
BE31-0910-0023-5455 (Gemeentebestuur Meulebeke, Markt 1, 8760 Meulebeke) 
aan 20 euro of 25 euro inclusief verzendingskosten. Na 31 maart 2014 kost het boek 25 
euro (of 30 euro inclusief verzendingskosten) 

Het boek is vanaf 27 april 2014 te verkrijgen op het gemeentehuis, in de bib van        
Meulebeke of in de bib van de Roede van Tielt. 

 

 



 Paasmaandag 21 april 2014 : Première van de documentaire film ‘Kinderen 
van toen, senioren van nu’ 

Het intergemeentelijk erfgoedproject ‘Kinderen van toen, senioren van nu’ is bijna  

afgelopen. Ondertussen doet een rondreizende tentoonstelling verschillende gemeenten 

aan, tussen 5 en 11 mei is Tielt aan de beurt in Hogeschool VIVES Campus Tielt. Info en 

reservaties via leen.thys@vives.be. Individuele bezoeken zijn mogelijk om 10 en 11 mei 

van 14.00 tot 17.00 uur. 

Als deel van het project werd een documentaire film gerealiseerd. Achttien senioren 

vertellen over hun kindertijd in de jaren ‘30, ‘40, ‘50: hoe ze woonden, vooral buiten 

speelden, naar school gingen, vaak straf kregen, welke kleren ze droegen, wat ze aten 

en dronken, de eerste radio’s en tv’s, de zeldzame uitstapjes, godsdienst en de oorlog. 

Tien kinderen verplaatsen zich in die situatie van vroeger. De levendige verhalen van de 

‘kinderen van toen’ en de frisse reacties van de ‘kinderen van nu’ worden samengevoegd 

met archiefmateriaal en animatiefilm tot een vlotte documentaire voor jong en oud. 

Volgende ‘kinderen van toen’ komen aan het woord:  

Dentergem: Gabriel Desmet en Marcella Delagrange 

Meulebeke: Godfried Vuylsteke en Lea Caenepeel 

Oostrozebeke: Daniel Roobroeck, Jozefa Ledure en Monique Dujardyn 

Pittem: Hilda Vercampt, Noël Laethem en Maurice Thorré 

Ruiselede: Etienne Vandevoorde en Elza Musschoot 

Tielt: Vera Braeckevelt, Ernest Waûters 

Wielsbeke: Gilbert Tyberghien en Edith Vandemaele 

Wingene: Leo Brengman en Jackie Verhoye 

De première van deze film gaat door in cc Gildhof, Sint-Michielsstraat9 in Tielt om 10 uur.  

Programma:  10 u verwelkoming – 10u05 filmvoorstelling – 10u35 gesprek met enkele 

senioren en kinderen die meespelen in de documentaire en gesprek met de realisator 

Janneke Swinkels 

De tickets zijn gratis – reserveren is verplicht op tel nr 051/261447 of 
email: Frieda.DeKoninck@West-Vlaanderen.be met vermelding van naam, 
telefoonnr en aantal personen. Tickets zijn af te halen op dag van première tussen 9u30 
en 10u aan onthaal cc Gildhof.  De plaatsen zijn niet genummerd. 

 Nieuwe uitgave: “Tieltse juffen: meesters in onderwijs” door auteur Elien De 
Meyere. VIVES campus Tielt stelde vorige maand dit boek voor als een neerslag van 
165 jaar lerarenopleiding in Tielt. Elien De Meyere, master in de geschiedenis en lector 
wereldoriëntatie in Campus Tielt, verhaalt in dit prachtig geïllustreerd boek de 
wordingsgeschiedenis van de normaalschool vanaf 1849 en de belangrijke pioniersrol die 
de Heilige Familie in het meisjesonderwijs speelde.  Het boek kan besteld worden  bij 
VIVES via Mieke Rogge 051/400240 of via mail Mieke.rogge@vives.be    Prijs 19 euro 
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MET DANK AAN 

Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum, beeldbank of cartotheek 

Struyve Gabriël (Tielt), mevr. Jozef Deprest (Tielt), Frans Demarey (Tielt), Gaby Goethals 
(Ingelmunster), Jozef Van Maele (Bellem), dhr en mevr. Jean Langerock-Maes (Tielt) en Luc 
Langerock 
 
 

ATTENTIE Nieuw adres en nr. bankrekening 
Onze heemkundige kring kreeg recent het statuut van VZW . Wij maken er u graag op attent dat 
het correspondentieadres voortaan De Roede van Tielt vzw, Wingenesteenweg 84 8700 Tielt is. 
Ook het  nr. van de bankrekening is gewijzigd: IBAN BE93 7310 3810 1167 

 

 ONZE BIBLIOTHEEK  
Onze bibliotheek, Beernegemstraat 5 te 8700 Tielt is open elke zaterdag tussen 10 uur en 11uur 
30. Op onze website of digitaal in ons lokaal kan u voortaan alle boeken opzoeken die aanwezig 
zijn. 

                                                                

 

 
 


