Uitgeverij Van de Wiele

Over de auteurs

Technische gegevens

De gebroeders Georges en Marc De Vent beleefden hun
wonderjaren in Heist. Ze werden geboren in een vissersgezin en ze maakten in hun korte broek de gemeente
onveilig.
Door de jaren heen bouwde Marc De Vent aan een ongeëvenaarde fotocollectie. Georges, auteur van zeven
boeken over de Kust, waaronder Het “Heist van toen” en
“Heist, de memoires van een badstad”, staat borg voor de
degelijkheid van de teksten.

presenteert een boek
voor wie zijn hart verloor in Heist.
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31 x 24 cm      
ca 200 blz.    
ca 255 foto’s in tweekleurendruk
harde kaft met kleurenbedrukking
39,50 euro
november 2014
Georges en Marc De Vent
Uitgeverij Van de Wiele, Brugge
van.de.wiele@skynet.be
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“Heist-aan-zee en ons verleden” is een unieke en
eenmalige uitgave op 750 genummerde exemplaren.
Teken nu in bij uw boekhandelaar dan bent u zeker
van uw exemplaar en u ontvangt eveneens een gratis
poster naar keuze van 30 x 42 cm.

Heist, de memoires van een badstad
Naar aanleiding van de nieuwe uitgave stelt de uitgever
dit boek, waarnaar in het nieuwe boek verwezen wordt,
terug beschikbaar in beperkte oplage aan een prijs
van € 25. Met beide boeken zal de lezer-kijker via 500
foto’s een volledig beeld hebben van het Heist tussen
1885 en 1985.

Georges en Marc De Vent

Heist, een warme en samenhangende gemeenschap
Georges De Vent put uit zijn eigen herinneringen
maar sprak ook met talloze oudere getuigen. Het
boek is opgebouwd als een wandeling door de verschillende straten van de kustplaats.
Er wordt stilgestaan bij de winkels, de talrijke
cafés, merkwaardige figuren en er wordt hier en
daar een leuke anekdote opgehaald. Ongeveer
250 originele foto’s illustreren de reis terug in
de tijd. De meeste Heistenaars zullen zeker wel
één of meer familieleden vermeld of afgebeeld zien
staan in het boek.

Een bewogen eeuw
Het boek brengt de periode tussen 1955 en 1985
terug tot leven. Maar ook de beginjaren van de
kustplaats komen aan bod aan de hand van meer
dan 100 oude, nooit eerder gepubliceerde foto’s
over Heist vanaf 1885.

