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Voorstelling jaarboek en  
academische zitting 75-jarig bestaan 

 
Graag nodigen wij al onze leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de 
Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op dinsdag 19 januari 
2016 om 20u. in Club de B (vroeger Zaal de Brouckère). 

 
Op deze avond stellen wij U ons jaarboek 2015 voor. 

Een kleine inkijk: 
- De ‘duistere’ 10de en 11de eeuw van Torhout (Maurits Pyck) 

- Het toponiem ‘De Marelput’ (Maurits Pyck) 

- De ontdekking van een Torhoutse maïs in 1860 (Hendrik Vandeginste) 

- Het leven van Eugeen Van Oye, die veel meer was dan enkel de 

lievelingsleerling van Guido Gezelle (Frans Vanclooster) 

- De ervaringen van soldaat Firmin Cafmeyer tijdens de Eerste Wereldoorlog 

(Wilfried Devoldere) 

- Het gedachtengoed van priester Jozef Van Dale dat leidde tot de oprichting 

van huize Tordale (Paul Deman) 

- De slachtoffers uit het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog met een 

link met Torhout (Nick Braeckevelt) 

- Een kort verslag van de werking van de kring in 2015 (Het bestuur) 

 

Onze auteurs geven wat extra informatie over hun artikels of belichten dat wat 
om één of andere reden geen plaats vond in het artikel. Daarnaast wordt ook 

toelichting gegeven bij andere projecten/activiteiten van de kring. 
 
Aansluitend volgt een korte academische zitting die het 75-jarig bestaan van de 

kring in de kijker wil plaatsen. We blikken kort terug op wat de kring in deze 
periode wist te realiseren. Voorzitter Hendrik Vandeginste en schepen van 

cultuur Lieselotte Denolf spreken ons toe. 
 

 
We besluiten de avond met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar en 
de toekomst van de kring! 

 
Tot dan! 
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