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Geachte Heer, Mevrouw, 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 17 maart om 15.00 uur, in 

het “ Vlaams Ontmoetingscentrum “ -De Gulden Spoor “ – 't Zand 22 te Brugge.                

 

                            HET LAND VAN STIJN STREUVELS – OSWALD MAES 
              *************************************************************** 

Stijn Streuvels werd geboren als derde kind van Kamiel Lateur en Marie -Louise Gezelle, een 

jongere zus van priester -dichter Guido Gezelle. Vader Streuvels was kleermaker en een zwijgzaam 

man, in tegenstelling tot zijn vrouw die graag en boeiend sprak en vertelde. Nadat Stijn Streuvels 

school had gelopen bij de zusters in de plaatselijke nonnenschool, stuurden zijn ouders hem in 1883 

naar het Sint-Jan Berchmanspensionaat in Avelgem, waar zijn letterkundige begaafdheid voor het 

eerst tot uiting kwam. 

 

Oswald Maes, een begenadigd verteller, zal u meer vertellen over de lotgevallen van Stijn Streuvels. 

Anekdotes, verhalen uit zijn rijk gevuld leven als schrijver, zijn begaafdheid als autodidact, 

vertaler van het werk van Tolstoj en heel wat meer over zijn literair werk. 

 

Een aanbevolen namiddag, u gebracht door een kenner van Streuvels. 

                                                  

  DONDERDAG 21 APRIL : HET LAM GODS EN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINSDAG 24 MEI : DAGUITSTAP NAAR DE AVESNOIS MET GIDS PHILIPPE DESPRIET . 

Voor deze uitstap kunnen alleen inschrijvingen worden aanvaard met betaling van de reissom. 

****************************************************************************** 

                                 VERTREK om 7.15 uur aan parking “ Steenbrugge “ 

Prijs voor deze uitstap : 55 euro per persoon. 

Rekeningnummer : BE91 4700 1151 9176 ten name van “ Informativa. Vermelding : Avesnois 

 

Onder de deskundige leiding van Philippe Despriet bezoeken we het mooiste van deze streek. 

Bavay (Bavik, het antieke Bagacum, Romeins knooppunt in Gallia Belgica, uitstralingscentrum van 

Gallo -Romeinse cultuur . 

Rit door de groene Avesnois (Avenne), water en hagenrijk. Prachtige pijlerkapelletjes. 

Gastronomisch bekend voor zijn kazen: Maroilles en carré d'Avesnes . 

Gezamenlijk middagmaal in Maroilles. 

Halte aan en rond de abdij van Maroilles (Marolle). 

Grand- Fayt met zijn machtige watermolen en de vele typische hoeven. 

Wandeling in Avesnes-sur-Helpe (Avenne aan de Helpe), de door Vauban tot een machtige vesting 

uitgebouwde stad. 

Dompierre-sur-Helpe : Overdekte bron, centrum van volksverering tot Saint -Elton . 

Via Maubeuge (Malbode), Bavai (Bavik) en Valenciennes (Valencijn) naar Saint -Amand -les-Eaux 

(Sint-Amands aan de Skarpe), Doornik en Kortrijk. 

Avondstop in de “ Vlasblomme “ in Kortrijk voor verzorgde broodplank. 

 

Er zijn nog plaatsen vrij voor deze daguitstap. Aarzel niet en schrijf u in voor deze leerrijke 

en boeiende uitstap. Alle ingeschrevenen ontvangen nog een programma -overzicht. 


