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Interbellumarchitectuur    in  Veurne en de Westhoek  

 Dinsdag 18 februari  2014   - - -     lezing door     Johan  Termote 

St-Jansstudio  Houtmarkt 14  Veurne  om 20 uur. 

Inkom -  leden € 4 / niet-leden € 6 

De Eerste Wereldoorlog laat de Westhoek verweesd achter. In de eerste jaren gaat alle aandacht dan 

ook naar wederopbouw en herstel. De bouwsector floreert als nooit tevoren. De wederopbouw 

verloopt vlug en efficiënt.  In 1923-24 is die voor het grootse deel  gerealiseerd.  

Echt vernieuwend is deze architectuur niet. De nieuwe stijlen vinden nauwelijks ingang, deels door de 

strakke bouwreglementering, deels door een zeker behoudsgezindheid.  

In oktober 1929 breekt dan nog eens de wereldwijde Grote Depressie uit. Pas vanaf 1933-34 komt 

een kentering tot stand en kent de bouwsector een nieuwe doorstart. In Veurne worden op de 

randweg omheen de binnenstad en op de uitvalswegen nieuwe verkavelingen aangesneden.     

Hier krijgen de nieuwe bouwstijlen eindelijk een kans. Talrijke jonge architecten zoals Jozef Denorme, 

André Nootaert, Henri Lepoudre, Albert Vandenabeele onderscheidden zich. Camille Van Elslander 

levert een constant oeuvre af.  

Dit patrimonium, hoofdzakelijk van moderne woonhuizen, is nog onvoldoende gekend en is dringend 

aan een herwaardering toe.   Tijd voor een ontdekking. 

  Familiekunde Westkust vzw 
  nodigen u uit op de voorstelling van de nieuwe publicatie van FV Westkust vzw  

  Huwelijken stad Veurne  1796-1912  
       excerptie van de registers van huwelijken  

     lezing   Willy Moons  
vrijdag 21 februari 2014 om 19.00 uur  

raadzaal stadskantoor de Seylsteen,  

Sint-Denisplaats 16, Veurne  
Na de voorstelling wordt een receptie aangeboden door het stadsbestuur van 
Veurne. 

KALENDERS & TIJDREKENING  
.     lezing   Pieter Donche  
    auteur van diverse genealogische werken (zie http://www.uncius.be/biblio/)  

zondag 23 februari 2013 om 10u30  

In deze voordracht wordt ingegaan op de kalenderhervorming van 1584 
(Juliaans naar Gregoriaans), over de oude gewoonte om een nieuw jaar te 

starten op Pasen, 25 maart of Kerstdag, de oude manier om de 
schrikkeldag 4 dagen eerder in te lassen, de Republikeinse kalender en al 
de vreemde gevolgen, de soms babelse verwarring en de moeilijkheden 

die het naast elkaar gebruiken van deze afwijkende systemen hebben op 
een correcte datering en hoe dat op te lossen. Geillustreerd met veel 

anekdotes …  

De voordracht vindt plaats in de leeszaal FV Westkust van het  
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 te 
Oostduinkerke  

http://www.uncius.be/biblio/


leden Familiekunde Vlaanderen: gratis – niet leden: 2 euro bij voorkeur graag je 

deelname bevestigen bij de voorzitter: stekelorum@telenet.be 
organisatie:   Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw 

  Streekspecialiteiten  Weekend   BEAUVOORDE 
zaal Caroline  Beauvoorde 
Zaterdag  1 maart 2014   /  11 – 18 uur  /  zondag 2 maart 10 – 18 uur 
Organisatie  Feestraad beauvoorde 

  De geschiedenis van Poperinge  
         gezien door de ogen van kunstenaar Lucien De Gheus  

Lezing met pps-montage door Willy Tillie   voorzitter ‘Heemkring  Aan de Schreve’  

Poperinge     
Willy Tillie, oud-stadsarchivaris, zal de verschillende taferelen stuk per stuk tonen en  
becommentariëren. Het hoofdthema betreft de lokale geschiedenis, maar er is ook ruim 
aandacht besteed aan de hoppe en aan de meest markante uit Poperings verleden.  

meer info:    http://users.telenet.be/aandeschreve/ 

VRIJDAG 7 MAART 2014 OM 20 UUR  in  D’N ARIA in het  HOPMUSEUM  
GASTHUISSTRAAT 71  POPERINGE 
In de Westhoek was Lucien De Gheus vooral bekend voor zijn keramische werken, maar zijn  
artistieke talent strekte zich uit over  verschillende domeinen. Hij was tevens een 
begenadigdbeeldhouwer, schilder, glaskunstenaar, tekenaar, ontwerper van penningen, enz...  
Verschillende van zijn kunstwerken zijn beeldbepalend in het Poperingse straatbeeld, o.a. het 
Ghybemonument op de Grote Markt en de fontein op de Paardenmarkt.  
Toegang: Niet-leden: 5 euro  
 Gewone leden: 3 euro  
 Steunende leden. 1 persoon gratis per gezin  
 Ereleden: 2 personen gratis per gezin 

  DIALECTGENOOTSCHAP  BACHTN DE KUUPE    
                   Eerste  dialectquiz    
Vrijdag  14 maart 2014 is er in Alveringem  zaal DE KWELLE  om  19.00 uur 
Een gezellige quiz waarin de deelnemers op een ludieke manier op de proef worden gesteld 
betreffende hun dialectkennis.   Ploegen van 2 tot max. 4 personen. 
Een toffe (dialect)avond samen met vrienden, buren, familie, ... 
Verenigingen kunnen inschrijven met meerdere ploegen! Ook voor jongerenverenigingen! 
Ambiance verzekerd en je steekt er nog iets van op ook ! 

Info - inschrijvingen:  Walter Winnock - 0499 69 60 56 - 
walter.winnock@telenet.be  

  NIEUW belevingscentrum ‘Veurne  Vrij  Vaderland’ 

             toont het  leven achter het front 

NIEUW belevingscentrum 'Vrij Vaderland' is een permanente TENTOONSTELLING        

in het voormalig stadhuis en de Stenen Zaal Grote Markt te Veurne, met een LIFT 
toegankelijk voor iedereen!   

http://users.telenet.be/aandeschreve/
mailto:walter.winnock@telenet.be


Dit centrum, met  museumshop, opent op zaterdag 15 maart 2014  de deuren voor het 

publiek.     Info: 058/33.55.30. 
De Groote Oorlog was, zoals alle oorlogen, wreed en ging gepaard met veel bloedvergieten. Het 

gloednieuwe belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’, in het historische Stads- en Landshuis van Veurne, 

focust echter niet op het slagveld, maar op het kleine laatste stukje vrij België dat toen overbleef, de 

zogenaamde Belgische Sector. 

Van hieruit slaagde Albert I, koning der Belgen, erin stand te houden tegen de Duitse 

bezetter. We beleven het verhaal achter het front, het dagelijkse leven in dit laatste stukje 

onbezet gebied en zien een ware smeltkroes van mensen samen, multiculturaliteit avant la 

lettre. 

Veurne en omstreken werden plots bevolkt door soldaten van over het hele land, en uit vreemde 

continenten, maar ook door vluchtelingen, dokters en verpleegsters. ‘Vrij Vaderland’ brengt dit 

verhaal in een sfeervolle scenografie met zowel moderne media als traditionele 

tentoonstellingstechnieken.    

    Bron en info:    

http://www.veurne.be/product/335/belevingscentrum-veurne-vrij-vaderland-leven-achter-het-front 

Enkele thema’s:   

- ONDERWIJS   

Veurne was één van de enige steden in de ruime regio waar onderwijs mogelijk was. De school van 

de koningin, vernoemd naar toenmalig koningin Elisabeth, bevond zich in Wulveringem. Er liepen tot 

meer dan 600 kinderen school.  

- GENEESKUUNDE   

Curie verbleef van 6 tot 13 december 1914 samen met haar dochter Irène in Veurne om er een 

radiologische dienst op te zetten.  

- GERECHT -  Laatste onthoofding met de  GUILLOTINE vond plaats te Veune! 

‘In Vlaamse Velden Dag’ 
Veurne staat op 15 maart 2014 volledig in het teken van de meeslepende Eén-reeks 

'In Vlaamse Velden'. Te voet, per fiets of met de autocar kom je langs de, soms verrassende, 
setlocaties. Ook de acteurs zijn van de partij voor een meet&greet en in première wordt de 
laatste aflevering van de reeks vertoond!  
Voor meer informatie of inschrijving kan je terecht op:  invlaamsevelden@veurne.be. 

 “Feodaliteit in de regio Veurne – Ambacht”  

                Lezing Jan Van Acker 
Zondag  16 maart 2014  ABDIJ Ten Duinen Koksijde  om 10 uur 
Organisatie  FAMILIARES 

De vrienden van het Abdijmuseum Ten Duinen, de vzw Familiares de Dunis, willen het unieke erfgoed van de 
Duinenabdij helpen bewaren en mee uitdragen. 
Zij organiseren meerdere culturele activiteiten onder de vorm van lezingen, thema-uitstappen en 
ondersteunen tal van evenementen in en rond het museum. Hiermee schragen de leden van de vriendenkring 
het museumbeleid. 
De vriendenkring wil alle sympathisanten, zowel gidsen als niet-gidsen, medewerkers en allen die het museum 
een warm hart toedragen, samenbrengen. 
 
 
 
 

http://www.veurne.be/product/335/belevingscentrum-veurne-vrij-vaderland-leven-achter-het-front
mailto:invlaamsevelden@veurne.be


  Menschen ... in den Grooten Oorlog  
Zaterdag  22 maart  2014 Beauvoorde 20u00 tel. 058 23 76 09 

Een nieuw programma vanaf 

november 2013 van Tine 
Ruysschaert en Bart 
Cafmeyer.  

Arnold Sercu verzorgt de zang en 
piano. 
't Gaat niet over over bommen, niet 
over kogels, niet over kolonels en 
soldaten, niet over winnaars en 
verliezers, slagvelden en 
treurmarsen. 

't Gaat over mensen eenvoudige zielen en al die stille tranen en dat wat ge niet verstaat als 't 
oorlog is. 

  HERITA-DAG   in  IEPER !   http://www.herita.be/ 

 Op zondag 30 maart 2014 nemen we jullie graag mee op ontdekking in Ieper, een stad met een rijk 
middeleeuws verleden en sporen van woelige oorlogstijden. Noteer deze datum alvast in je agenda 
en kom genieten van een rijk gevuld programma. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom! 
Binnenkort ontvang je meer informatie.  

  DAVIDSFONDS   Nacht van de Geschiedenis 
                                       Overal in Vlaanderen 

THEMA    -      dagelijks leven tijdens Eerste Wereldoorlog 
Nacht van de Geschiedenis in 2014 in teken van dagelijkse leven tijdens Eerste Wereldoorlog 

De Nacht van de Geschiedenis is op korte tijd uitgegroeid tot een van de meest succesvolle 
activiteiten van Davidsfonds Evenementen. Het opzet is eenvoudig: elk jaar meer dan 200 
activiteiten rond geschiedenis op één avond aanbieden: van lezingen, tentoonstellingen, 
rondleidingen tot theater.  

De twaalfde Nacht vindt plaats op dinsdag 25 maart 2014 en staat helemaal in het teken van het 
dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog wordt al te vaak verengd tot het IJzerfront, 
maar in ieder dorp of gehucht liet de Eerste Wereldoorlog sporen na. Het dagelijks leven stond niet 
stil. En dat vergeten stukje geschiedenis willen we graag belichten tijdens  

De Nacht van de Geschiedenis in 2014: hoe overleefden gewone mensen, hoe verdienden 
mensen hun boterham, hoe verliep de inkwartiering van Duitse soldaten, hoe zat het met het 
onderwijs, was er nog hygiëne, waren er burgerslachtoffers, enz. Het zijn allemaal vragen 
waar je als deelnemer antwoord op krijgt. 

RADIO UYLENSPIEGEL  zendt uit op de Kasselberg – Mont CASSEL  
Nieuws over activiteiten in  Frans-Vlaanderen,  land van  over de ‘schreve’ 
programma’s op internetradio      http://www.uylenspiegel.be.cx/  
Weekprogramma http://uylenspiegel.free.fr/wp-content/uploads/Capture-
d%E2%80%99e%CC%81cran-2013-07-05-a%CC%80-13.53.471.png  
rechtstreekse link op de uitzending    http://tunein.com/radio/Radio-Uylenspiegel-918-s130942  

  ‘Heemkring  Aan de Schreve’  Poperinge 
http://users.telenet.be/aandeschreve/  

http://www.herita.be/
http://www.uylenspiegel.be.cx/
http://uylenspiegel.free.fr/wp-content/uploads/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2013-07-05-a%CC%80-13.53.471.png
http://uylenspiegel.free.fr/wp-content/uploads/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2013-07-05-a%CC%80-13.53.471.png
http://tunein.com/radio/Radio-Uylenspiegel-918-s130942
http://users.telenet.be/aandeschreve/

