Met steun van:

MOORDEN VAN BEERNEM
‘Moorden van Beernem’ is een algemeen begrip - bekend in de volksmond - voor een reeks
gebeurtenissen die plaatsvonden in de omgeving van Beernem in West-Vlaanderen. Tussen
1915 en 1944 vonden een paar moorden plaats, waaraan enkele onverklaarbare
verdwijningen of onverwachte overlijdens werden gekoppeld. Men schiep het vermoeden dat
er een onderling verband bestond, hetgeen gedurende een aantal decennia in de streek voor
beroering zorgde.
Katrien Ryserhove (°1957) gaat in deze lezing op zoek naar de ware toedracht van deze
zaken. Na een carrière als lerares in het Oost-Vlaamse Aalter begon Katrien Ryserhove met
het schrijven en daarna zelf opvoeren van de monoloog ‘Hector (2003)’ en van een
historische thriller ‘De moorden van Beernem’ (2004). Beide waren gebaseerd op ware feiten
en op de populaire geschriften van haar vader Alfons (in 1991 door de VRT verfilmd als ‘De
Bossen van Vlaanderen’
Deze lezing is het resultaat van de samenwerking met verschillende verenigingen:
Davidsfonds - Spaenhiers - Carolus Bonus - Willemsfonds
Waar?

Cultureel Centrum de Brouckere, zaal Club de B

Wanneer?

21 oktober 2015 om 20 uur.

Prijs?

Leden €2,00; niet-leden betalen €3,00
(Ieder lid van het gezin, wordt beschouwd als lid)

Oproep: nieuwe werkgroep: Torhoutse muziek in het verleden
Binnen de stad Torhout waren meer dan eens bijzonder muzikale gebeurtenissen. Daar zijn
een aantal figuren en verenigingen niet vreemd aan. We denken dan aan zaken die we
kennen zoals De Jongelingskring of Rhetorica. Sommigen weten wel iets over de Vlaamse
polyfonist Jacob Obrecht. Maar weet u iets over Joannes Thourout? Koorzangers? De
Kosterschool? Componist Valckenaere? De Sint-Gregoriusgilde? Deugd en Vreugd? Een
Torhoutse pianofabriek? Het Sint-Ceciliamuziek? Dirigent Sauer?
Bent u net als wijzelf nieuwsgierig? Wil je samen met anderen dit verleden helpen
ontdekken? Geef dan een seintje via 0496/77 30 77 of hendrikvandeginste@hotmail.com
Tot binnenkort!
Komende activiteiten:
11 november 2015: Voorstelling tijdslijn 1916
24 november 2015: Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815/1830)

