Met steun van:

Voorstelling Het Houtland
jaarboek 2020
Een voorstelling zoals we het niet gewoon zijn. Dat kan gezien de omstandigheden ook
moeilijk anders. Hieronder vindt u de praktische details. Maar we houden wel vast aan
enkele zaken: de auteurs geven kort toelichting bij hun artikel en dit vormt als het ware een
achter-de-schermen. Het laat de lezers toe om het artikel met meer achtergrond te lezen.
Welke artikels vinden we in het jaarboek?
- Maurits Pyck verkent de hypothese dat de schrijver van de zin die mogelijk de oudste
geschreven Nederlandse tekst is een link met Torhout had.
- In het Engelse Domesday Book uit 1086 zocht Marc Decorte naar sporen van
Vlamingen, in het bijzonder naar personen met mogelijk een band met Torhout.
- Gedurende een lange periode (1739-1821) heette de pastoor van Torhout De
Busschere. De zoektocht van Paul Deman leidde naar details over Torhoutse pastoors
gedurende 82 jaar.
- Frans Vanclooster vertrok vanuit één bron om de muziekleraars aan de Torhoutse
Normaalschool en Kosterschool uit 1890 te bespreken.
- In 2021 is het 175 jaar geleden dat de eerste spoorweg werd aangelegd in Torhout.
Hendrik Vandeginste schreef over de eerste ideeën tot de opening van de spoorlijn
Brugge - Torhout.
- Daniël Lansens dook de geschiedenis in om het verhaal betreffende de moord op
Camillus Kerckhove in 1909 op het gehucht ‘De Koornbloem’ beter te kennen.
- We eindigen met het activiteitenverslag van 2020
Wanneer: donderdag 28 januari 2021, 20.00u Vanaf 19.30u zijn we aanwezig.
Waar: online, bij je thuis of ergens anders
Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout
Deelnemen gebeurt via je computer of mobiele app. Graag weten we op voorhand wie er
komt, dus indien mogelijk graag op voorhand een seintje bij secretaris (zie hieronder). We
sturen je een paar dagen vooraf de link waarop je kan klikken om op de juiste plaats op het
internet te komen. Je hoeft hiervoor niets te installeren of een account aan te maken. Indien
je vragen hebt over het systeem of wil je het graag eens op voorhand testen? Dan kan je
altijd een afspraak maken met ons. Contacteer hendrikvandeginste@hotmail.com
We zijn ons bewust dat je graag zo snel mogelijk het boek zelf vast hebt. We voorzien de
mogelijkheid om het zonder afspraak op te halen via een drive-in-systeem. Bij voorkeur
passeer je in je wagen en overhandigen we dan het jaarboek
Wanneer: zaterdag 30 januari 2021, tussen 14u tot 16u
Waar: parking De Mast, Industrielaan 2, Torhout
Wie verhinderd is, krijgt achteraf het jaarboek (op aandringen om vooraf het jaarboek te
verkrijgen, gaan we niet in uit respect voor vrijwilligers en medeleden). Wie buiten Torhout
woont, krijgt dit opgestuurd met de post en betaalt de portkosten. Het is uiteraard fijn voor
deze vrijwilligers en onze vereniging als zoveel mogelijk jaarboeken opgehaald worden.
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

