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Heemkundige Kring      Bestuursvergadering 

Karel van de Poele       20 december 2010 

te Lichtervelde       in „De Nieuwe Trolley‟ 
         „bij Germain & Isabelle” 

 
AANWEZIG:  Filip Van Devyvere, Edwin Vandevelde, Lieve Naeyaert, Johan De Smet, Frans 

Vanzieleghem, Benedict Wydooghe, Olivienne Daenekindt, Lionel Dedecker, Siegfried Aneca, 

(verslag)   

VERONTSCHULDIGD: Luc Haeghebaert, Marc Van Doorne, Ludo Billiet, Guido Depuydt 
 

1. GOEDKEUREN VERSLAG 

 

't Is niet Stijn Lefere, maar Stef Lefere die meedeed aan de Davidsfondsquiz. 

 

2. FINANCIEEL VERSLAG 

 

 

3. LIDMAATSCHAP 

 

 2008: 377 (ter vergelijking) 

 2009: 370 (ongewijzigd) 

 2010: 283 (+ 12) 

 2011 : 14 (+6) 

 Er werden nieuwe etiketten opgemaakt voor de ledenbrief. N.a.v. Het vertrek en de komst 

van enkele bestuursleden werden de ronden voor het ronddragen van de brieven herverdeeld. 

De nieuwe lijst wordt eveneens met het verslag opgestuurd.  

 Rekening houden met twee adressen in Torhout die rondgedragen worden en niet met de 

post verzonden moeten worden! (Bollestraat en Sterstraat Torhout), brieven van Siegfried 

niet meer naar de Daalderstraat, maar naar de Sterstraat in Torhout (Sint-Henricus).  

 

4. SUBSIDIES / ADMINISTRATIE 

 

5. KAPELLEN 

 

6.  LOKAAL  –  LICHTERVELDS BLOND 

 

 Bene kijkt nog voor de twee bakken van De Notelaar. 

 Wakke plek in de muur werd door gemeente aan de aannemer doorgegeven. De kaders aan 

de muur hebben al schimmelvorming en werden verwijderd. 

 Filip had een onderhoud met de burgemeester die mondeling het volgende beloofde, maar 

alles moet nog in het college komen en een contract moet door de gemeentesecretaris 

opgesteld worden. 

- Restauratie is volgens Filip volgens de regel van de kunst gebeurd en ook nieuwbouw is proper 

gedaan. Wel geen dubbelglas daar dit niet mag in restauratie. Op de gelijkvloers is er een 

moderne receptieruimte waar vergaderingen of tentoonstellingen kunnen doorgaan. Als de 

gemeente dit nodig heeft, kan ons gedeelte ingenomen worden. In de zaal kunnen wellicht 

tot 70 personen zitten voor een voordracht of dergelijke. 

- De gemeente verwacht in ruil (verhoogde) inbreng voor evenementen zoals Open 

Monumendag, Erfgoeddag, Folklore, ... 

- Er was sprake van een mobiele toog, maar Filip zou de huidige verbouwen tot hoektoog. 

- de pacht zou op 1 januari ingaan, maar er is geen druk om alles te beginnen verhuizen. 

 

 Verhuis: 
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- café januari (09/01) : oude lokaal – voorstelling jaarboek (16/01) : nieuwe lokaal 

- Er wordt afgesproken dat iedereen die kan op 09/01 komt. Terwijl de mensen die het café 

openhouden hun taak verrichten, kunnen de anderen al cafémateriaal dat niet nodig is 

verhuizen naar het andere lokaal. In de loop van de week kan alles daar dan in orde gebracht 

worden, maar alles zou daar dan al staan. 

- Edwin kijkt eens na of de deur van de frigo gedraaid kan worden. 

 

7. FOTOTHEEK 

 

8. DOCUMENTATIECENTRUM 

 

9. JAARPROGRAMMA 2011 

 

 Wat voorbij is 

 

Wat komt 

 zondag 9 januari : café + gedeeltelijke verhuis 

 zondag 16 januari : voorstelling jaarboek in nieuwe lokaal, rond 10.00 

--> zoveel mogelijk bestuursleden aanwezig voor helpen in café!!! 

 zondag 23 januari : tweede dag voor afhalen boeken 

 Nieuwjaarsetentje: zaterdag 22 januari 2011. Frans gaat de aanwezigheden na. (n.v.d.r. Ilse 

en Emmy als uittredende bestuursleden ook uitnodigen) 

 10/03 : voordracht in Torhout door Bruno De Wever over België na WO II in CC De 

Brouckere. Organisatie door tal van Torhoutse verenigingen en uit omgeving. Van mede-

organisatoren wordt een deelname in de kost verwacht en medewerking voor klaarzetten 

zaal, bar, inschrijving, ... Er wordt over gestemd. Met 5 tegen 4 wordt voor de medewerking 

gestemd. Filip verwittigd HK Torhout. Medewerkers zijn Lionel en Bene. 

 maart – Nacht van de geschiedenis : Luc zou een spreker vastgelegd hebben voor de 

maandag ipv de gebruikelijke dinsdag. 

 

10. JAARBOEK 2010 

 

 voorstelling op zondag 16 januari in het nieuwe lokaal 

 laatste lay-out en lezing is bezig 

 

11. JAARBOEK 2011 

 

 geplande artikels : Stieren K.I. En syndicaat (Johan en Marc, verhaal over Hector 

Vanclooster (Frans), Spaanse soldaten (Frans), straatnamen (Siegfried), Heemkundige 

kroniek (Siegfried), cafés en pennewarieën (Luc), taalkroniek (Filip), ev. Iets over 

gedeporteerde priesters in Franse priesters (Filip), 50 jaar jongensscouts (Bene), kerkhof 

(Lionel), 

 De VOBOW (archeologie West-Vlaanderen) heeft interesse in de scherven van de 

Marktpomp. 

 

12. TERF / WEST-VLAAMS VERBOND van HEEMKUNDIGE KRINGEN 

 

13.  VARIA 

 

 Benedict wil zich aan een poging wagen om zelf de website van de kring te beheren. Hij kan 

niet wat Bart momenteel onderhoudt, maar een bescheiden website die actueel kan gehouden 

worden, behoort tot de mogelijkheden. Filip zou graag ook korte verslagen van de 

activiteiten op de site willen. 

 Bene heeft zich wat over de Lichterveldse onderwerpen op de online encyclopedie 
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'wikipedia' ontfermd. Hij paste onder meer de onderwerpen Lichtervelde en enkele 

burgemeesters aan. Dit kan geraadpleegd worden op www.wikipedia.com . Interessant is 

ook 'bewerken' en 'geschiedenis'. Filip bezorgt Bene nog een foto van Leon Hoet. 

 Voorstel voor mailing over de mail, maar voorlopig nog niet doenbaar. Plaatsen van 

nieuwsbrief op website is wel een mogelijkheid. 

 

 Cursus 'Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst' in zaal Torreke, Dadizele op 

dinsdagavonden 11 januari tot 1 februari. Filip neemt zeker deel. 

 Lionel nam deel aan een voordrachtenavond van de HK Torhout. Vier lokale sprekers 

brachgten vier totaal verschillende onderwerpen voor het publiek. Idee was goed, uitwerking 

minder, daar er een spreker over een soldaat tijdens WO I maar liefst 1.15 u bezig was ipv 

het toegestane half uur. Misschien wel een idee voor later. Filip wil eens proberen met een 

try-out over WO I en een powerpointpresentatie door Bene voor een beperkt publiek. 

 

14. HISTORISCH-HEEMKUNDIGE WEETJES 

 

 Frans meldt dat er heel wat oude documenten over het kerkhof in het Rijksarchief Brugge 

zitten. 

 Postkaarten van de fotograaf 'Antony', vooral werkzaam in het Ieperse rond WOI, hebben 

een zwaar auteursrecht. De familie controleert nog steeds alle publicaties in de regio naar 

gedrukte prentkaarten en komt af met processen tegen overtreding auteursrecht. 

 

 

15. VOLGENDE VERGADERING 

 

Maandag 24 januari 2011 om 20.00 uur in De Nieuwe Trolley “Bij Germain en Isabelle” 

OPPASSEN : VIERDE MAANDAG IPV DERDE 

VERDELING JAARBOEKEN 

http://www.wikipedia.com/

