
Welkom
 

op de
 

Gewestdag Houtland 
 

Zaterdag 4 juni 2022

We zijn zeer blij u te kunnen uitnodigen op de volgende
Gewestdag van de Orde van den Prince West-Vlaanderen.

We zien uit naar een boeiende cultuur- en taalrijke  bijeenkomst.



13:30 - 14:00 Aankomst en inschrijving 
Ontvangst met koffie

Locatie: Stadskantoor Torhout 
Aartrijksestraat 11/B, 8820 Torhout

Parking in de nabijheid: Aartrijkestraat,
Rembertlaan, parking zwembad Bruggestraat 

Op wandelafstand vanaf station (±1 km) 
 

14:00 -16:30Keuzeactiviteiten
(voor de verder afgelegen locaties is busvervoer voorzien) 

A. Mostaard Wostyn

Bedrijf en museum, rondleiding en proeven
van mosterdspecialiteiten, 
terugweg via Kasteel d’ Aertrycke

https://www.mostaardwostyn.be

B. Bezoek aan atelier en tuin Irénée Duriez

Beeldend kunstenaar – brons
 

https://www.ireneeduriez.be

C. Kasteel Ravenhof

Museum Torhouts Aardewerk,
tentoonstelling “Schot in de Roos” 
over de oudste vereniging van de stad,
de koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan.

D. Studio en atelier Nick Ervinck

Beeldend kunstenaar – 3D-print

https://nickervinck.com/

E. Middeleeuwse mottekasteel ‘De Hogen Andjoen’

De historische dorpskern van Werken is
gelegen op de grens van het laat-Romeinse

vroegmiddeleeuwse schorrengebied
of overstromingsvlakte. De dorpskern

omvat het mottekasteel De Hogen Andjoen
met aansluitend de Sint-Martinuskerk.

Rondleiding met gids.

F. Poëzie-en kunstwandeling 
     centrum Torhout 

De dichter brengt mensen dichter bij dingen
en feiten, bij fauna en flora, bij mekaar.
Voor elke ziel die luistert, wordt de werkelijkheid
herleid tot haar essentie, soms bijna tot het
zwijgen.

G. Kelders koffiebranderij Torenhof

60 jaar geleden werden de grote bierkelders van de brouwerij door Kortrijkzaan 
Bert Dewilde (1925-2020) vol geschilderd met folkloristische taferelen onder de 

titel: “God sciep West-Vlaenderen so scone, ne perel an syn crone”. Niet minder dan 
50 West-Vlaamse steden en dorpen worden in een 70 meter lang fresco verbeeld 

met typische kenmerken, lapnamen, spreuken, historische figuren...
Dit privébezit is exclusief voor de Orde van den Prince te ontdekken met een gids.

https://www.mostaardwostyn.be
https://www.ireneeduriez.be
https://nickervinck.com/


16:30 - 17:45 Academische zitting
in stadskantoor Torhout

• Inleidend woordje door Herwig Reynaert, afdelingsvoorzitter Houtland
• Hilde Crevits, viceminister-president 
       Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 
       Sociale economie en Landbouw
          “Het belang van een goede kennis van het Nederlands
           voor de participatie in het economische leven”
• Prof. Dr. Mieke Van Herreweghe, vice-rector UGent
       en gewoon hoogleraar Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
           “Vlaamse gebarentaal”
• Muzikale Intermezzo’s door Karin Tanghe 
• Slotwoord:  Prof. Godelieve Laureys, President Orde van den Prince

17:45 -18:30Receptie in het stadskantoor 
KLIK HIER
OM IN TE SCHRIJVEN

of kopieer deze link:
https://forms.gle/2ygYbrDB7WbzqvWS6

19:15 – 22:00Maaltijd 
De maaltijd gaat door in Salons De Vrede, Moerdijkstraat 94, 8480 Ichtegem.
Vervoer met eigen wagen of mogelijkheid tot meerijden met leden van Houtland.

Tafelrede door Jan Breyne, gewestvoorzitter.

Tot binnenkort!

https://forms.gle/AVL4Hzsq964m7RCs6
https://forms.gle/2ygYbrDB7WbzqvWS6

