
   

 

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: 

  
  

Archeologiedagen: Torhou(d)t van archeologie 

 

Samen met Raakvlak, RAAP België en de Stad Torhout organiseren we tijdens de 

Archeologiedagen tal van leuke activiteiten. Sinds september 2021 is er heel wat 
archeologische activiteit in de stad en werden prachtige ontdekkingen gedaan!  
 

.  
Test tijdens de Archeologiedagen op zaterdag 21 mei jouw 
innerlijke archeoloog door onze archeo-challenges van ‘1-2-3 
Archeologie’ aan te gaan of kom echte vondsten van de 
opgraving wassen en bestuderen. Luister naar de spannende 
verhalen en anekdotes van de archeologen op de site en kom 
tot rust in onze ‘ASMR-chaeology’ ruimte. Passeer langs de 
pop-up tentoonstelling, waarin top- vondsten van de opgraving 
worden tentoongesteld. Archeologen geven extra uitleg. 
  

 

Wanneer: zaterdag 21 mei 2022, doorlopend van 9u30-17u. 
Waar:  Stadscentrum Torhout 
Wie:  voor iedereen die interesse heeft in Torhout 
 

Torhout in de vroege middeleeuwen 
Op zaterdagavond geeft Brigitte Meijns (hoogleraar KU Leuven) een lezing over het belang 
van Torhout in de vroege middeleeuwen. Recent gaat haar aandacht uit naar de 
geschiedenis van de tiende- en elfde-eeuwse bisschoppen en naar de rol die zij speelden in 
de hervorming van religieuze gemeenschappen. Momenteel is er nieuw onderzoek naar de 
betekenis van kerkbijeenkomsten in de 'lange tiende eeuw' in het West-Frankische rijk, en 
over het ontstaan van de hervormingsbeweging bij kanunniken (9de-11de eeuw). De elfde-
eeuwse Kerkhervorming en de daaruit voortvloeiende conflicten binnen de kerkstructuren 
zijn haar onderwerp. Met zijn klooster en kapittel is Torhout daarbij geen onbekende.  
 
Wanneer: zaterdag 21 mei 2022, 20u, deuren open om 19u45 
Waar:  Grote Kapel Ten Walle, Bruggestraat 22, Torhout 
Wie:  voor iedereen die interesse heeft in Torhout 
Prijs:  gratis, inschrijving verplicht via een mail naar info@raakvlak.be  
Meer details kan je vinden op www.raakvlak.be 
 

  

 
Komende activiteiten: 
- 29 mei: Feest in ’t Groen: enige aankondiging: Gidsbeurten door de heemkundige kring op 
wijk Driekoningen (Steenovenstraat) om 14u en 15u30 
- 11 juni: daguitstap St.-Baafs-Vijve van Heemkunde West-Vlaanderen 
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