
 

 
 

HEEMKRING VOOR MEULEBEKE 

 

 
Geniet nog even van de zomer en ontdek eens nu echt de eigen streek !   
 
MEULEBEKE AAN DE LEIE …  ZATERDAGNAMIDDAG 10 SEPTEMBER 2016 
 
Beste  
 
Na een boeiend drieluik op zoek naar Meulebeke …  in Kortrijk (2012)-Brugge (2013)–Gent (2014) 
houdt onze Berengemeente elders ook nog altijd verrassingen in petto. 
 

Op zaterdagnamiddag 10 september bieden wij jullie een verrassende doortocht langs (een deel 
van) de Leieboorden.   Een pak boeiende verhalen  en fijne cultuur vallen er nog te ontdekken op 
amper enkele tientallen kilometers van huis. 

 
Voor het licht verteerbaar programma tekenen o.a. Carlos Devos, Inez Demarrez en Frank Develtere.    
Een namiddag om te genieten, te ontdekken en te beleven  ! 
 
Wij hebben ditmaal (opnieuw) gekozen voor het gezamenlijk vervoer en beperken onze 
inschrijvingen tot maximum 25 personen.  Wil je erbij zijn, aarzel dus niet om een seintje te geven.  
Voor bus, museumbezoek, gidsbeurt en traktaat  vragen wij 20 euro per persoon. 
 
Wij starten om 13 uur aan de Ter Borchtlaan te Meulebeke, nabij de brug die leidt naar het 
zwembad.  De wagen kun je er gemakkelijk kwijt. 
 
- In Machelen-aan-de-Leie bezoek aan het Raveelmuseum, historica Freya Malfait weet als geen 
ander te vertellen over het werk van Roger Raveel en zijn betekenis – het museum is een ontwerp 
van Stéphane Beel en op zich reeds meer dan een bezoek waard 
- Vergeten en verloren : de Franse militaire begraafplaats vertelt het verhaal van oktober 1918 
(Frank Develtere) 
- Harelbeke – vertrouwde stek van de familie de Beer met de oude collegiale kerk als (hun) 
hoogtepunt ! (Carlos Devos) 
- Nog even napraten in het stadscafee den Duc 
 
Omstreeks 18.30 u terug in de Berengemeente 
 

Je inschrijving is pas definitief als wij de storting hebben ontvangen op het rekeningnummer  

BE98 8601 1000 9193 van Heemkring Mulenbeca, p/a Statiestraat 41,  8760 Meulebeke. 

Info  

Frank Develtere,  Meentakstraat 8, 8760 Meulebeke.  frank.develtere@gmail.com (0478) 67 24 50. 
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