Geactualiseerde activiteitenkalender april 2022
Van zondag 24 april tot zondag 30 oktober museum elke zondag gratis open.
Niet alleen elke zondag van 14.30 tot 18 uur, maar ook elke dag kunt u na afspraak het museum bezoeken (tel. 0475 24 34 63 of 0476 91 98 29; of mail
naar info@renedeclercq.be).
U beleeft met een gids-verteller een hele brok boeiende geschiedenis. In dat
huisje, gebouwd in 1790, gaat u 200 jaar terug in de tijd. Naar een tijd zonder
elektriciteit of modern comfort. U gelooft uw eigen ogen niet of denkt vol nostalgie
aan uw prille kinderjaren.
Zondag 12 juni om 19.00 uur aan het grafmonument herdenking 90ste
sterfdag van René De Clercq, een organisatie Ic Dien in samenwerking met het
René De Clercqgenootschap.
Aansluitend in het Wijmelbroek inhuldiging van het gedicht “Het puiteken”
ter gelegenheid van 30+1 jaar René De Clercqmuseum.
De avond wordt afgerond met een drankje en een babbel in het museum.
Zondag 19 juni vanaf 14.00 uur Midzomermarkt.
Het museum wordt opnieuw wat het was bij de geboorte van René De Clercq:
estaminet Het Damberd. In het unieke kader van de herberg, gebouwd in 1790,
kan je proeven van onze zelfgebakken taart, streekbier van het vat, accordeonmuziek, straatmuzikanten, muziek en zang op 75 toeren.
Van 26 juni tot 23 oktober: elke zondagnamiddag boekenmarkt in het
museum. U kunt er voor een prikje zeldzame mooie boeken kopen.
En verder… hopen we ook nog te kunnen hernemen:
11 september: Open Monumentendag.
Onze activiteiten voor kinderen:
11 juli: Vlaanderen Feest
In samenwerking met het elf julicomité en de Deerlijkse speelpleinwerking voor
kinderen van het 3de en 4de leerjaar een Guldensporenspel en duiding over de
Vlaamse Feestdag.
In oktober: vertelwandeling voor de vierde leerjaren
We behandelen de plaatselijke geschiedenis: kerk en retabel, Deerlijks drie Groten, standbeelden, René De Clercqmuseum, merkwaardige gebouwen, …
In november: verteltheater voor de derde kleuterklasjes
Bijna elke schooldag in november spelen wij in het museum voor de kleuters van
de derde kleuterklasjes het verteltheater: “Hoe leefden onze (over)grootouders?”
We hopen dit terug te kunnen doen voor de meer dan 30 kleuterklassen uit de
regio die komen kijken en luisteren naar de vertellingen van opa, oma, tante en
nonkel.

Herdenking van Hugo Verriests sterfdag, nu 100 jaar geleden.
Deerlijk, Roeselare, Oostduinkerke, Wakken, Ingooigem en Heule; het ADVN en
het Letterenhuis uit Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde Gent en enkele geïnteresseerde personen verlenen hun medewerking aan deze herdenking.
In Deerlijk zelf dragen de culturele raad, het René De Clercqgenootschap en de
Heemkring Dorp en Toren hun steentje bij.
Diverse activiteiten rond de figuur van Hugo Verriest zullen dit jaar plaatsvinden.
Reeds gekend:
Deerlijk:
- Een tentoonstelling over Hugo Verriest in de St.-Columbakerk in Deerlijk
(21.10.2022 t.e.m. 08.11.2022).
- Een bloemlezing met gedichten van Hugo Verriest, samengesteld door
Luuk Gruwez en Joris Iven, zal uitgebracht worden.
- In de lente een fietszoektocht Deerlijk-Wakken-Ingooigem.
Ingooigem:
- 23.10.2022 om 10 uur misviering voorgegaan door Bisschop Lode Aerts,
gevolgd door een officiële plechtigheid aan het praalgraf van Hugo Veriest
met gelegenheidstoespraak door minister-president Jan Jambon.
Oostduinkerke:
- 20.10.2022 in de bibliotheek van Oostduinkerke voorstelling van de bloemlezing door Luuk Gruwez en Joris Iven.
- Tentoonstelling gedurende de maand oktober in de bibliotheek.
Roeselare:
- 27.10.2022 voordracht in het Klein Seminarie in Roeselare.
- Tentoonstelling september-oktober in ARhus.
- Stadswandeling langs historisch erfgoed van Roeselare en Hugo Verriest.
Wakken:
- Tentoonstelling in het museum Van Severen-Verriest.
Deze data kunnen nog wijzigen. Raadpleeg daarom de vrijetijdskalender van de
gemeenten of neem contact met initiatiefnemer Luk Schelfhout, luk@struislux.be.

