De grond van de zaak van de grond
Binnenkort gaat de provinciale heemdag weer
door. Dit jaar zijn we op zaterdag 16 april te
gast bij de Geschied- en Heemkundige Kring
het Houtland-Torhout. Hierbij stellen wij u het
programma van onze jaarlijkse ontmoetingsdag
voor.
9:30 verwelkoming met koffie in Cultureel Centrum de Brouckere, zaal Club de B, Aartrijkestraat 6, 8820
Torhout
10:00 Lezing over grafheuvels uit de bronstijd door Griet Lambrecht (Raakvlak)
10:30 Lezing over het gebruik van grond door historicus Hendrik Vandeginste
12:00 Toelichting bij de werking van Heemkunde West-Vlaanderen
12:30 Broodjesmaaltijd
13:30 Keuze tussen drie verschillende namiddagprogramma’s:
- Geleid bezoek Kasteel van Wijnendale
- Geleid bezoek Torhouts aardewerkmuseum en Torhoutse binnenstad
- Geleid bezoek Groenhovebos (met vijverdammen,...)
17:00 gelegenheidstoespraak door vertegenwoordiger van de stad Torhout
uitreiking van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen 2016
receptie aangeboden door de gemeente
18:30 diner in Kasteel d’Aertrycke, Zeeweg 42, 8820 Torhout
Huisgemarineerde Noorse zalm, crème van mierikswortel en kruidenvinaigrette
Verinne van Bretoens vissoepje, toastje met rouille en gruyère
Escalope van rund, mozzarella & gerookte ham, jus van salie, primeur groenten & pont neuf aardappelen
Meringue glacé van vanille met coulis van rode vruchten
Koffie met verse huisgebakken koekjes
Aperitief, kwaliteitswijnen, waters, gewone bieren en frisdranken inbegrepen tot aan de koffie

We vragen u tijdig in te schrijven (ten laatste tegen donderdag 31 maart)
via het online inschrijvingsformulier
https://docs.google.com/forms/d/1xitghkLVyzJ18jyobnvM8Zf1vUH1hgAl
HrIXCFd5C7Y/viewform?c=0&w=1. Graag wijzen we u erop dat voor het
namiddag geen bussen zijn voorzien en dat er door middel van
carpooling zal gebruik gemaakt worden van het eigen vervoer (de
verdeling over de wagens zal na de aanmelding gebeuren).
Deelnameprijs bedraagt 10 euro (incl. broodjesmaaltijd). Wie deelneemt
aan het diner, betaalt bovenop de deelnameprijs 44 euro.
Mocht u problemen ondervinden met het inschrijvingsformulier, kunt u steeds contact opnemen met de
secretaris via martijn.vandenbroucke@heemkunde-westvlaanderen.be. Uw inschrijving is pas geldig na
betaling op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen BE50 7380 0624 6418, eveneens ten laatste tegen
de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.
Wij hopen u talrijk te verwelkomen!
De besturen van Heemkunde West-Vlaanderen en de Geschied-en Heemkundige Kring het HoutlandTorhout.

