Met steun van:

Voorstelling Het Houtland
jaarboek 2021
Met enige vertraging is er de voorstelling van het jaarboek. We besloten daartoe in
december in de hoop een voorstelling te kunnen doen in elkaars gezelschap. Traditiegetrouw
geven de auteurs kort toelichting bij hun artikel en dit vormt als het ware een achter-deschermen. Je krijgt als lezer een aantal extra zaken te weten over het artikel of het
onderwerp.
Welke artikels vinden we in het jaarboek?
- Frans Vanclooster beschrijft twee figuren die tijdens hun jeugdjaren in Torhout
verbleven. Je komt meer te weten over ministers Philip Van Isacker en Gustaaf Sap.
- Daniël Lansens en Patrick Trio vertellen meer over de volksfiguur Pietje Meire,
waardoor we meer te weten komen over de twee wereldoorlogen, stropers, enzovoort.
- De processie van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangen van 6 mei 1855 vormt het
onderwerp van het artikel van Hendrik Vandeginste.
- We eindigen met het activiteitenverslag van 2021.
Wanneer: donderdag 17 februari 2022, 20.00u Vanaf 19.30u zijn we aanwezig.
Waar: CC de Brouckere, Club de B, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout

Tijdens de voorstelling houdt de kring zich aan de dan opgelegde voorwaarden in verband
met de Corona-epidemie. Het is moeilijk te voorspellen welke maatregelen op dat moment
van kracht zullen zijn. Het mondmasker en het Covid Safe Ticket zullen dan naar
verwachting nog een verplichting zijn. We verwachten ook dat sommige zaken trager zullen
verlopen dan in andere omstandigheden. We vragen aan iedereen om de maatregelen vlot
op te volgen.
Wie zeker wil zijn van de maatregelen waarmee we geconfronteerd zullen zijn, raden we aan
om vanaf maandag 14 februari contact op te nemen met Gilberte Decramer (050/21 18 89 of
desender.decramer@scarlet.be ).
Al enkele activiteiten liggen vast voor het voorjaar van 2022. Zien we je niet op de
voorstelling van het jaarboek, dan hopen we alvast je dan misschien te ontmoeten.

Komende activiteiten:
- 2 maart: digitale lezing ‘kapittel Torhout’ door Hendrik Vandeginste
- 31 maart: lezing Expo ’58 door Felix Waldack in het CC
- 21 april: lezing ‘Van stille naar sprekende film’ door Stefaan Cossey in het CC
- 11 juni: daguitstap St.-Baafs-Vijve van Heemkunde West-Vlaanderen

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

