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Vliegend Vlas 
 
                                                                                            
Binnenkort gaat de provinciale heemdag weerdoor. 
 
Dit jaar zijn we op zaterdag 27 april te gast bij heemkundige kring Wibilinga in Wevelgem. 
Hierbij stellen wij u graag het programma van onzejaarlijkse ontmoetingsdag voor:  
 
9:00 ontvangst op de parking Nieuwe Markt (overzijde station) te Wevelgem en overbrenging 
van de deelnemers per bus naar het vliegveld Wevelgem. 
 
9:30 verwelkoming met koffie,in de ontvangsthal van het vliegveld. 
 
10:00 welkomstwoord en toelichting van het dagprogramma door dhr. Didier Stragier, 
voorzitter Wibilinga. 
 
10:15 voordracht door dhr. Jan Vancoillie, historicus, over de historiek van het vliegveld. 
 
11:00 rondleiding in het luchthavengebouw met uitleg over de werking van een moderne 
Schengenluchthaven en de rol van het vliegveld tijdens de Eerste Wereldoorlog met 
aansluitend begeleid bezoek aan het museum van  Flanders Aviation Society (FAS) en 
film over de geschiedenis en toekomst van het vliegveld. 
 
12:45 vertrek per autobus naar de Porseleinhallen in Wevelgem. 
 
13:00 broodjesmaaltijd met koffie, streekbier of frisdrank. 
 
14:00 toelichting bij de werking van Heemkunde West-Vlaanderen door dhr. Hendrik 
Vandeginste, voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen. 
 
14:30 voordracht over de evolutie en het economisch belang van de vlasindustrie voor de 
ontwikkeling van Wevelgem in vroegere tijden met aanvullend, informatieve film over de 
hedendaagse vlasbewerking. 
Deze activiteit staat  onder de leiding van textieldeskundige Jacques Stichelbaut. 
 
15:30 vertrek per autobus naar de Firma Brille met begeleid bezoek door de bedrijfsleiders. 
 
17:20 vertrek per autobus naar het geklasseerde oude gemeentehuis. 
 
17:30 toespraak door dhr. Jan Seynhaeve, burgemeester, en uitreiking van de eerste Prijs 
Heemkunde West-Vlaanderen, gevolgd door een receptie aangeboden door de gemeente. 
 
18:40 souper in Salons Cortina, Lauwestraat 59, Wevelgem (op wandelafstand), 
 
www.salonscortina.be 



                                                                                                  
                                                         
Op het menu :                                                                       
 
Bavarois van asperges en scampi met peterseliekreem 
Oester van 'Baron van Wynendaele' kip, Fine Champagnesaus, gesauteerde 
aardappeltjes en seizoensgroenten (repasse voorzien) 
Koffie of thee vergezeld van minidessertjes 
Alles inclusief passende huiswijn en waters 
 
Wij vragen u tijdig in te schrijven (ten laatste 
tegen woensdag 10 april).  
Deelname : 
bedraagt 10 euro (incl. Broodjesmaaltijd). 
Wie deelneemt aan het souper – de plaatsen zijn 
hiervoor beperkt – 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, en of aan een halve of volledige dag,  
en/of het souper deel wordt genomen.  
Uw inschrijving is pas geldig na betaling vooraf op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen 
738-0062464-18, met de vermelding van de naam van de heemkring of uw eigen naam. 
 
Wij hopen u talrijk te verwelkomen op deze interessante ontmoetingsdag! 
De besturen van Heemkunde West-Vlaanderen en Wibilinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              

              
                                                                                                       


