
Historische kalender van 
regionale & lokale lezingen     
2023 

 
Beste leden van Tussen IJzer & Schreve, 

Hierbij vindt u uw maandelijks bijgewerkte  kalender met regionale historische lezingen voor 
dit jaar. In mei is er een vijfde lezing van TIJ&S bijgekomen, al is dit nog onder voorbehoud. 

Maart    
Donderdag 16 
maart 
19.00u 
 
Meer info op 
keerzijde 

De IJslandvaarders van de Westkust 
Johan Depotter 
Inschr.: ijzerschreve@gmail.com 

Witte Burg, Witte Burg 
92, Oostduinkerke 
Leden gratis/ Niet-leden 
5 euro. 

Mei 
Maandag 8 mei 
19.30u 
 
 
Meer info op 
keerzijde 

WOII-verzet en zijn gevolgen: een 
Nieuwpoortenaar in het Duitse 
concentratiekamp Neuengamme. 
Kristof Van Mierop 
Org. De Vrienden van het patrimonium & 
Tussen IJzer en Schreve. 
Inschr.: friede.lox@telenet.be of  
ijzerschreve@gmail.com 

City, Valkestraat 18, 
Nieuwpoort 
Leden gratis / Niet-leden 
3 euro bij inschr.  
5 aan de deur 

Donderdag 24 mei 
19.00u 
o.v.  

Jozef Ameeuw: Garembertus van Wulpen, de 
enige ‘zalige’ van Groot-Koksijde, stichtte een 
dorp, een abdij… en is bij ons vergeten. 
Inschr.: ijzerschreve@gmail.com  

Wulpen, Sint-
Willbrorduskerk 
Leden gratis / Niet-leden 
5 euro 

September 
Vrijdag 29 
september om 
19.00u 

Johan Termote brengt ons nieuws over de 
barokke Veurnse schilder Vigor Boucquet 
TIJ&S in samenwerking met het stadsbestuur, 
het archief en de bibliotheek van Veurne. 

Seylsteen, St.-
Denisplaats 16, Veurne 
Gratis 

November 
Donderdag 16 
november, 19.00u 

Dirk Decuypere: Het bombardement op de 
Distillerie (Les Moëres) en de opgraving van een 
vliegtuig in Veurne.  
Inschr. :  ijzerschreve@gmail.com  

St.-Jozefszaal, 
Sporkinstraat 4, Veurne 
Leden gratis / Niet-leden 
5 euro. 

 

Met vriendelijke groeten, 

i.o. Kries Priem 

Contact : ijzerschreve@gmail.com 



Donderdag 16 maart 2023 

19.00u in zaal De Witte Burg 

Witte Burg 92, 8670 Oostduinkerke 

 

Naar aanleiding van de heruitgave van zijn klassiek geworden naslagwerk 
‘Onze IJslandvaarders’ (Academia Press, 2011, twee delen) brengt Johan 
Depotter een eerste lezing over ‘Onze heldhaftige IJslandvaarders’. 

‘Wat bezielde jonge vissers uit de 19de eeuw, mannen uit onze 
Westhoek, om op een houten zeilschip zes maanden lang de IJslandse 
wateren te doorkruisen en er met een eenvoudige kollijn kabeljauw aan 
de haak te slaan?  

Johan Depotter (°Veurne, 1957), zelf achterkleinzoon van een IJslandvaarder, zocht 25 jaar lang naar 
antwoorden op die vraag. Hij spoorde nabestaanden op, maakte een inventaris en bezocht archieven 
in binnen- en buitenland.  

Aan de hand van een presentatie brengt hij het verhaal van de Westkustbevolking uit de 19de eeuw 
en het ruige leven aan boord van een Duinkerkse of Grevelingse galette tot leven. Een verhaal van 
strevers, helden, winnaars en verliezers.’ 

 

 

* 

 

 

Maandag 8 mei (V-Day) 2023 

19.30u in zaal City 

Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort 

 

Na de lezing van Kristof Jacobs over de Bevrijding van de Westkust, vorig najaar, brengt Kristof van 
Mierop het verhaal van de Nieuwpoortse verzetsstrijder Roger Vyvey, die het concentratiekamp van 
Neuengamme bij Hamburg overleefde. In dit minder bekende kamp kwam naar schatting bijna de 
helft van de gevangenen om het leven: 46.000 van de honderdduizend. Van de 14 gedeporteerde 
Nieuwpoortenaren kwamen er maar vier terug. 

Kristof Van Mierop is de kleinzoon van Roger Vyvey en tevens secretaris-generaal van de 
Internationale Vriendenkring van Neuengamme. 

 

 

Voor beide lezingen kunt u nu al inschrijven. Zie kalender. Als u inschrijft per e-mail, dan kunnen wij 
u elke maand een aangepaste kalender sturen. Als u geen e-mailadres hebt, dan bezorgen wij u die 
kalender alleen voor de lezingen van Tussen IJzer & Schreve. 


