Met steun van:

Beste leden en vrienden,
De daguitstap is dit jaar op zaterdag 3 juni 2017. De Eerste Wereldoorlog doet de
gedachten voor de meesten naar de Frontstreek in de Westhoek belanden. Maar ook op
andere plaatsen in België kan men interessante sporen terugvinden van het
oorlogsverleden. Van 1859 tot 1914 poogde men om van Antwerpen een onneembare
vesting. Daartoe bouwden men verschillende forten, waarvan dat van Wommelgem op
ons programma is geplaatst.
Ook tijdens de oorlog bleef men Antwerpen versterken. In het Mastenbos zijn talrijke
bunkers en lange loopgraven terug te vinden. Ook later volgden nog inspanningen om
het oprukken van tanks tegen te gaan.
Het programma belooft alvast een ontdekking van onbekende erfgoedsites en verlangt
van ons, stevige stapschoenen en een zaklamp(en eventueel ook regenkledij).

8.00u
9.30u
10.30u
12.30u

vertrek parking Zwembad Torhout (Bruggestraat 14)
koffiestop in “’t Schuurken” Hoevense baan, 100 te Kapellen
Bezoek bunkers en loopgraven in het Mastenbos te Kapellen met gids
Middagmaal in ’t Schuurken
Soep van de dag
Varkenswangetjes…
Koffie…
(vegetarisch menu aan te vragen bij inschrijving)
14.30u Bezoek Fort 2 te Wommelgem met gids
18.00u vertrek terug naar Torhout
20.00u terug Zwembad Torhout
De kostprijs (vervoer, maaltijd,…) van de uitstap konden we plaatsen op 50 € voor de
leden en 55 € voor de niet-leden. Leden krijgen voorrang tot en met 1 mei. Nietleden kunnen zich tot dan op een wachtlijst laten plaatsen. De inschrijvingen worden
afgesloten op vrijdag 26 mei 2017. Je bent pas volledig ingeschreven na aangifte op het
secretariaat (zie gegevens onderaan) + betaling (opgepast met een memodatum) op de
rekening van de kring: BE45 4738 3527 0189 (BIC: KREDBEBB).
Tot binnenkort!
Activiteiten:

13 mei Heemdag Zonnebeke
21 mei: Deelname Dag van het Park, Ravenhof
2 juli: Erfgoedwandeling Stadsvesten van Torhout

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

