
   

 

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 

Met steun van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorstelling jaarboek 2018 

 
Graag nodigen wij al onze leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de 
Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op donderdag 17 
januari om 20u in Club de B (vroeger Zaal de Brouckère)  en ieder jaar 

nodigen we jullie met veel plezier uit voor de voorstelling van het jaarboek.  
 

De auteurs geven kort toelichting bij hun artikel. Het laat de lezers toe om het 
artikel met meer achtergrond te lezen. Eveneens komt beknopt de werking van 
de kring aan bod. 

 
Het jaarboek bevat heel wat artikelen die telkens een ander aspect van het 

Torhoutse verleden belichten. Een kleine tip van de sluier: 
- Nele Jonckheere greep terug naar de oudste documenten over Torhout, 

in het bijzonder over het klooster van Torhout. 
- In een tweede artikel van deze auteur wordt toegelicht hoe de Vikingen 

in onze contreien actief waren. 

- Marc Decorte wijst op de aandacht die er in Noord-Europa voor ‘onze’ 

Ansgar en Rembert is. De ‘apostels van het noorden’ poogden er de 

Vikingen te bekeren. 

- Paul Deman zocht naar meer informatie over de Torhoutse zouaven, 

jongeren die vochten voor de Pauselijke Staten in de 19de eeuw. 

 - Hendrik Vandeginste brengt een artikel over de wonderbaarlijke 

genezing van mevrouw Nevejan in 1875. 

- Het leven van Joseph Bequaert stond in het teken van de wetenschap 

wat hem uiteindelijk tot in Harvard bracht. Frans Vanclooster schreef een 

biografie. 

- Rudy Degrande kroop in zijn pen om te beschrijven wat er gebeurde met 

Seraphin Balcaen tijdens de Eerste Wereldoorlog, voornamelijk over zijn 

verblijf in Engeland. 

- Jos Demarée wist een naam te geven aan de kunstenaar van het 

oorlogsmonument voor de militaire slachtoffers van de Eerste 

Wereldoorlog in Torhout. Hendrik Vandeginste vulde aan met 

informatie over de eerste jaren van het gedenkteken. 

- Het activiteitenverslag van het voorbije jaar vormt het sluitstuk. 

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

toekomst van de kring!          Tot dan! 
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