
   

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:  

 
 
 

 

Opening documentatiecentrum 
 

De kring opent een documentatiecentrum voor de geschiedenis van Torhout. Daarmee 

willen we de collectie van de kring voor een groter publiek toegankelijk maken. Al vele 
jaren werken achter de schermen verschillende vrijwilligers aan de uitbouw van 
databanken en deelcollecties. En nog altijd blijft er informatie te ontsluiten, te 

verwerken… 
 

U kan er foto’s, kaarten, affiches, rouwbrieven en doodsprentjes, vlaggen, enzovoort 
vinden. We zijn ons bewust dat de collectie nog veel groeipotentieel heeft. Bij mensen 
thuis ligt nog heel veel informatie die dreigt te verdwijnen. Het documentatiecentrum 

wil op zoek naar de goede bewaarplaats zodat er zo weinig mogelijk verloren gaat. En 
tegelijk zoveel mogelijk mensen ermee in contact brengen. 

 
U kan na de opening elke tweede en laatste zaterdag terecht in het 
documentatiecentrum van 9u tot 11.45u. Om deze mijlpaal voor onze vereniging en de 

stad te onderstrepen, blazen we graag verzamelen. U bent van harte uitgenodigd! 
 

Heeft u nog vragen of wil je meehelpen? geers.guido@skynet.be  
 
Wanneer: zaterdag 29 februari 2020 om 10 uur 

Waar: Stadskantoor, archiefleeszaal (+1), Aartrijkestraat  8820 Torhout 
 

 
Stadspark Torhout voor de inplanting van het Stadskantoor 

 
Op de agenda: 

- 26 maart: Lezing ‘Overgang van de stomme film’ 
- 18 april: Daguitstap HK W-Vl ‘Het land van André Demedts’ in Sint-Baafs-Vijve 
- 23 april: lezing ‘Onze Belgische Koningen en hun vrouwen’ 

- Mei: Bezoek bibliotheek Stichting de Bethune in het kasteel van Marke 
- Juni: Gidsbeurt bos van Groenhove 

- 22 augustus: Daguitstap ‘Merovingische abdijen langs de Scarpe’ 
- September: Koetsenmuseum in Hooglede 
 

Naarmate de datum volgt nog meer informatie, maar reserveer alvast de datum 
Wees ook alert, want soms komen er bijkomend activiteiten in 2020! 
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