Congresprogramma:
9:00 – 10:00 Onthaal van de deelnemers met een kopje koffie:
bezoekers in de orangerie + exposanten in de tent
10:00 Openingsceremonie met toespraak van Wilfried Devoldere,
voorzitter van Familiekunde Vlaanderen in het auditorium
10:15 Voordracht door Frans Vandenhende, Heemkundige Kring
Bouveloo Wortegem-Petegem: “De boeiende historie van het
kasteeldomein de Ghellinck: een rustpunt in 750 jaar
familiegeschiedenis” in het auditorium
11:30 – 14:00 : Begeleide rondleidingen in groepen op dit domein
+ middagpauze met broodjeslunch met 2 drankbonnetjes
Er is ook de mogelijkheid tot een warme lunch met keuze uit
suggesties in restaurant De Ghellinck. Voor meer info, zie de
website https://www.domeindeghellinck.be. Indien u hiervoor
kiest, betaalt u deze lunch uiteraard zelf in het restaurant.
14:45 Lezing door Rik Castelain, Geschied- en Oudheidkundige Kring
Oudenaarde: “De adel in het Ancien Régime” in het auditorium
16:00 Ceremonieel gedeelte met toespraken en overhandiging van
kwartierstaten in de orangerie
17:00 Receptie in de orangerie
18:00 Banket in het restaurant (voor de eerste 40 personen die zich
hiervoor inschrijven) : aperitief + rundscarpaccio met
raketsla, parmezaanschilfers en chitaké + Chateaubriand met
sausje van port + dessert – Wijnen, water, frisdranken en
pils zijn inbegrepen tot en met het hoofdgerecht.

In de grote tent stellen genealogische, geschied- en
heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, boekhandels en
antiquariaten doorlopend tot 16 uur hun activiteiten en
publicaties voor.

Inschrijvingsformulier Congres
Inschrijven op het congres kan tot 10/03/2019 en is het makkelijkste
online via de website http://congres.familiekunde-vlaanderen.be
Ook via dit formulier kunt u inschrijven.
Naam en voornaam van deelnemer
Naam en voornaam van deelnemer
Naam en voornaam van deelnemer
Naam en voornaam van deelnemer

1:
2:
3:
4:

Adres: straat en nummer:
Postcode, woonplaats, land:
E-mail:
GSM/telefoon:
Inschrijving deelname congres:
10 € p.p. X …… = …… €
Broodjeslunch (inclusief drank):
10 € p.p. X …… = …… €
Banket voor maximaal 40 personen:
60 € p.p. X …… = …… €
(dit laatste volgens datum van overschrijving)
Het totale bedrag, ……… €, wordt overgeschreven op bankrekening
BE33 7360 4958 4646
….. personen wensen deel te nemen aan een gratis rondleiding door
het park en in het hoevegebouw met bibliotheek.
…… personen wensen dat voor hen de belbus gereserveerd wordt voor
1 rit heen tussen het station van Oudenaarde en de bushalte Elsegem
Domein De Ghellinck en 1 rit terug (meer info : zie achterzijde)
Dit inschrijvingsformulier ondertekend vóór 10/03/2019 terugzenden
naar FV Regio Vlaamse Ardennen, p./a. Annemie Swillens,
Looststraat 14, 9506 Geraardsbergen, of als bijlage naar
annemie.swillens@gmail.com
Datum:

Handtekening:

Foto : William Dehenau

Zicht op de orangerie (beneden) waar de bezoekers onthaald worden
en ook de slotceremonie en de receptie zullen plaatsvinden. Op de
eerste verdieping is de Bibliotheca Elseghemensis ingericht en
daarachter (niet zichtbaar op deze foto) het auditorium voor de
andere voordrachten.
Rechts op de achtergrond bevindt zich de grote tent die gebruikt
wordt als expositieruimte voor de beurs en infostands.
Ruime parking is voorhanden op het domein zelf of in de directe
omgeving ervan.
Belbus : Voor wie zich hiervoor inschrijft via het formulier op de
vorige pagina, reserveert de organisator (telefoon Annemie Swillens :
054/33 60 39) een rit met vertrek rond 9.45 uur aan het station van
Oudenaarde tot aan de bushalte Elsegem Domein De Ghellinck en de
terugrit met vertrek rond 17.00 uur aan die bushalte naar het station
van Oudenaarde. De bevestiging hiervan met mededeling van de
precieze tijdstippen zal u de laatste week vóór het congres gemaild of
toegezonden worden.
De kosten van dit vervoer zijn evenwel voor rekening van de
deelnemer.

