NIEUWSBRIEF NR 250 mei 2022

UITNODIGING : BELEEF MEI 1940
Concert – boekvoorstelling - boekafhaling

Woensdag 25 mei om 20u.00
Donderdag 26 mei om 10u.30
Sint-Jozefskerk, Monseigneur Van Hovestraat 2, Tielt
De voorstelling van het lang verwachte boek ‘Tielt Brandt’, door Jan
Vandermeulen, dat aan de hand van prangende ooggetuigenverslagen het
relaas brengt van ontreddering en de overlevingsstrijd van de meidagen 1940
in Tielt, kan u op twee momenten bijwonen in de Tieltse Sint-Jozefskerk.

De voorstelling wordt opgeluisterd
door het koor Amuzang, begeleid
door accordeon en piano o.l.v. Rik
Stevens.
De voorstelling is een bewerking
van het boek ‘Tielt Brandt’ door Jan
Vandermeulen
Beeldprojectie: Jo Baert

De voorlezers zijn:
Wim Vanseveren, Rudi Ailliet,
Quinten
Vandermeulen,
Ann
Callens, Els De Pauw en Berenice
Vanrenterghem.

Bekijk de introductiefilm op
http://www.internetcodex.be/temp/teasertieltbrandt.mp4
Kaarten kunnen aan de deur gekocht worden: 5 euro (drankje achteraf
inbegrepen)

Wie het boek al bestelde en betaalde kan dit afhalen voor of
na de voorstelling, ofwel vanaf 28 mei in de bibliotheek van
De Roede van Tielt, Beernegemstraat 3 (elke zaterdag
geopend van 10u00 tot 11u.30), voor info: email
roedevantielt@outlook.be
U kan ook nog steeds het boek bestellen door overschrijving van 20 euro op
rk.nr. BE93 7310 3810 1167 (indien te versturen + 9 euro portkosten) ofwel ter
plaatse tijdens de voorstelling of in onze bibliotheek tijdens de openingsuren
(zolang de voorraad strekt!)

Allen van harte welkom!

HEEMDAG WEST-VLAANDEREN IN OOIGEM
ZATERDAG 11 JUNI

De Juliaan Claerhout-kring uit
Wielsbeke en vzw Heemkunde
WestVlaanderen hebben de eer u
uit te nodigen op de Provinciale

Heemdag 2022.
Op zaterdag 11 juni ontvangt de
Wielsbeekse heemkring ons in
Ooigem, één van de deelgemeenten
van Wielsbeke. Het centrale thema
van deze dag is “Het land van
André Demedts”

PROGRAMMA
9u : O.C. Leieland – Guido Gezellestraat 55 – 8710 Ooigem
Inschrijving, koffie/thee met croissant, indeling wandelgroepen (Foyer)
10u O. C. Leieland (Eventhall)
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 ZuidWestVlaanderen en Groot- Wielsbeke in het bijzonder (1850-2020) (Brecht
Demasure)
Jaarverslag door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen
12u O.C.Leieland / Foyer
Middagmaal Soep of koffie met belegde broodjes
14u Diverse locaties
Keuze uit begeleide wandelingen in Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve (al volzet)
of Ooigem.
De startplaatsen van de wandelingen zijn bereikbaar met de eigen wagen.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Mindermobiele mensen hebben de mogelijkheid om alleen de activiteiten in
de kerken van Ooigem (Sint-Brixiusplein) & kerk/Bibox Wielsbeke (markt
1) bij te wonen, via eigen vervoer naar de respectievelijke kerken.
Adres kerk Sint-Baafs-Vijve: Sint-Bavostraat, A.Demedtshuis: St.-Bavostraat
19.

16u30 O.C. Leieland / Eventhall
Woord van de burgemeester of schepen van cultuur
Uitreiking prijs Heemkunde West-Vlaanderen
Slotwoord door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen
Receptie in de foyer O.C. Leieland
KOSTPRIJS • ½ dag incl. middagmaal : 20 euro • Volledige dag excl.
avondmaal: 20 (deelname avondmaal is volzet)
INSCHRIJVEN Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen 31 mei
2022 via het online inschrijvingsformulier op https://forms.gle/
42DbQ4gdFRJtAAq87 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.
MET DANK AAN

Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum,
beeldbank of cartotheek: Christiane De Coninck, mevr. Anny SabbeVerbeke, Eddie Verbeke, Berenice Vanrenterghem, Mevr. Mariette Van Parys,
Luc Neyt, Roger Vandewalle, Jan Himpe, William Oosterlinck, Ronny
Neirinck, Leon Huys, Jozef Aernout (allen uit Tielt), Geschied- en
heemkundige kring Triverius, Brakel (J.P. Hoebeke) Jean Verstraete
(Ruiselede).
Verantwoordelijke uitgever: Berenice Vanrenterghem, Wingensesteenweg 84, 8700 Tielt
lay-out :Berenice Vanrenterghem
ons mailadres is:
roedevantielt@outlook.be
uitschrijven nieuwsbrief
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