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De keuze van de meerderheid: 
erfgoedwandeling in Torhout

 

In de loop van jaren (misschien toch nog eens herhalen: we vieren ons 75-jarig jubileum) 

werden binnen onze vereniging een aantal erfgoedwandelingen ontwikkeld. Al meerdere keer 

werd ons gevraagd om er één  te hernemen. Een jubileumjaar is een goede gelegenheid om 

datgene te hernemen wat men goed vond. We maakten een eerste selectie, waarna het nu aan 

u is om te bepalen welke erfgoedwandeling effectief plaats vindt. De keuze is tussen: 

- Leven en werk van de Torhoutse kunstenaar André Taeckens 

- Brouwerijen en herbergen in Torhout 

- De Torhoutse weegtuigennijverheid 

- De aanwezigheid van Duitsers en Fransen in Torhout voor de Eerste Wereldoorlog 

Iedere persoon kan eenmaal stemmen. Dit kan bij voorkeur via de Facebookpagina van de 

kring: https://www.facebook.com/TorhoutseHistorischeWeetjes. Wie dit niet kan, kan een 

berichtje sturen naar onze secretaris Gilberte (desender.decramer@scarlet.be of 050/21 18 89). 

U kan uw stem uitbrengen tot en met dinsdag 7 juni. 

 

Opgepast: voor deze activiteit dient u in te schrijven bij de secretaris (zie gegevens 

hierboven). Wie snel reageert, is zeker van zijn/haar plaats. Al weet je dan mogelijk nog niet 

welke erfgoedwandeling uiteindelijk de keuze van de meerderheid is geworden. 

Wanneer: zondag 12 juni, 10u, duurtijd van ongeveer 2 uur 

Waar: vertrekplaats is aan de voorzijde van het stadhuis van Torhout, Markt 

Prijs: gratis voor leden (men is lid van zodra iemand in het gezin dat is), niet-leden: 3 euro 
 
 

 

Paarden en de Groote Oorlog in Torhout
 

Torhout en paarden zijn al lang verbonden, daarbij denken we onder meer aan de 

paardenmarkt. Ook tijdens de Groote Oorlog was Torhout een bijzondere plaats voor 

paarden. Vooral het feit dat heel wat dode oorlogspaarden naar Torhout afgevoerd 

werden, springt daarbij in het oog. Dat ging zo ver dat een perceel zelfs de naam van 

“paardenkerkhof” kreeg. 

Op zaterdag 25 juni 2016 vindt de 40ste Paardenmarkt plaats in Torhout. Er wordt 

onder meer hulde gebracht aan alle gesneuvelde dieren in militaire dienst (waaronder 

paarden en honden) tijdens de Eerste Wereldoorlog. De vzw Traditie Artillerie Vereniging 

komt naar Torhout met een opmerkelijke stoet. Zij vormen als het ware een legercolonne 

uit 1914 met een origineel Belgisch Krupp veldartilleriestuk met zesspan, een 

veldkeuken, een Chariot Fourragère Model 1874 huifwagen met vierspan, getrokken – 

zoals het in de oorlogsjaren geschiedde - door het Belgisch trekpaard. 

De werkgroep wereldoorlogen van onze vereniging verleent tweemaal zijn medewerking. 

Een aanrader voor wie kennis wil maken met minder bekende facetten van de Groote 

Oorlog: 

- 15u: Duiding bij de stoet van de Traditie Artillerie Eerste Wereldoorlog aan de 

achterzijde van het Stadhuis (Markt) 

- 15.45u: Hulde aan de gesneuvelde soldaten op het Conscienceplein. Bij het 

oorlogsmonument wordt duiding gegeven en een bloemenkrans neergelegd. 

- 16.45u: Hulde aan de gesneuvelde oorlogspaarden op de pui aan de 

achterzijde van het Stadhuis (Markt). Hierbij wordt duiding gegeven bij de 

rol van paarden tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Tot binnenkort! 
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