Weg van Huis...
De heemdag van de provincie koepel West-Vlaanderen 2014 komt er opneiuw aan. Op zaterdag 31
mei zijn alle Westvlaamse heemkundige welkom bij de Historisch-Archeologische kring Spaenhiers
in Koekelare.
Soldaten en vluchtelingen tijdens de Grote Oorlog, emigranten en Fransmans... vaak waren ze lang
en ver weg maar met hun gedachten vaak bij hun thuis. Op basis van deze mix wordt een boeiend
programma aangeboden.
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Verwelkoming met koffie in de foyer van CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare
Toelichting werking Heemkunde West-Vlaanderen
J. Heus: K. Kollwitz en heemkundige Raf Seys
D. Musschoot: Emigratie naar Amerika.
Pauze
D. Musschoot: Emigratie naar Amerika (deel II)
Broodjesmaal met koffie, streekbier of frisdrank, 10 euro
In drie groepen worden om beurt de drie namiddagprogramma’s afgewerkt
1/ Bezoek (met bus) aan het vernieuwde Lange Max Museum.
2/ Een korte dorpswandeling met bezoek aan het Hadock (documentatiecentrum
Spaenhiers)
3/ Bezoek aan het Fransmansmuseum en het vernieuwde Käthe Kollwitz Museum
17:30 Receptie aangeboden door het gemeentebestuur Koekelare en uitreiking Prijs Heemkunde
West-Vlaanderen in het pas gerestaureerde Huis Proot.

18:30 Diner in CC De Balluchon. Moerestraat 19, Koekelare, 40 euro
Hartig korstje met Noordzeevruchten in kreeftensaus
Varkensfilet pur met Torhoutse mosterdsaus
Carrousel van gebakjes
Koffie
Huiswijn en water
Wij vragen u tijdig in te schrijven (ten laatste
tegen vrijdag 16 april). De deelname bedraagt 10
euro (inclusief broodjesmaaltijd), wie deelneemt
aan het diner betaalt bovenop de deelnameprijs 40
euro. Inschrijven kan op het secretariaat of via
heemdag@heemkunde-westvlaanderen.be.
Gelieve de volledige naam van alle deelnemers te
vermelden of aan het diner wordt deelgenomen.
Uw inschrijving is pas geldig na betaling op
rekening van Heemkunde West-Vlaanderen 7380062464-18, eveneens ten laatste tegen de
bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.
Wij hopen u talrijk te verwelkomen!
De besturen van Heemkunde West-Vlaanderen en de Historisch-Archeologische kring Spaenhiers.

