
    

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve je adres door te 

geven aan ghkhoutland@gmail.com                www.heemkunde-torhout.be 

 

 

 

 
 

 

Archeologische opgraving in Torhout 
Je kan er nauwelijks om heen kijken als je vandaag in Torhout komt. Er is heel wat 

archeologische activiteit in de stad. Elke vrijdag staat in het Vrijetijdshuis op de 
Markt (het stadhuis) de ‘Vondst van de Week’, met andere woorden het 

interessantste voorwerp dat de archeologen die week vonden. Er zijn ook 
bezoekmomenten voorzien. Die worden via de werfbanner op de Markt, de 
Facebookpagina van de stad en op www.torhout.be/stadskernvernieuwing 

aangekondigd. 
 

Wil je een uitgebreidere uitleg, schrijf je dan in voor een bezoek tijdens de 
Archeologiedagen op zaterdag 9 oktober. Die dag geven archeologen rondleidingen 
om 10, 11, 12u30, 13u30, 14u30 en 15u30. De plaatsen zijn beperkt tot 25 

personen. Inschrijvingen gebeuren via archeologiedagen@raap.be 
 

 
Vrijwilligers aan de slag (foto Raakvlak) 

Zelf aan de slag!  
De vondsten komen uiteraard niet 

proper uit de grond. Ze moeten 
gewassen worden. Daarbij komen 
belangrijke details plots 

tevoorschijn, of kan je de 
verschillende vondsten aan elkaar 

koppelen met puzzelwerk (bvb. een 
gebroken stuk aardewerk). 
Heb jij zin om daar aan mee te 

helpen en tegelijk een stukje 
Torhoutse geschiedenis te 

ontdekken?  
Kom dan helpen tijdens een van de 
scherven-was-marathons! 

 
Wanneer?  

Zaterdag 30 oktober en woensdag 3 november 2021 om 10u, 13u en 15u. Elke 
sessie duurt telkens 2u.  
 

Waar? 
Voormalig ACW-lokaal/De Congregatie in de Beerstraat 24. 

 
Inschrijven 
Zonder uitzondering verplicht via ghkhoutland@gmail.com 

We proberen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te schrijven, dus 
geef zeker je voorkeurmoment mee als je voor meerdere sessies inschrijft, 

Er wordt eventueel gewerkt met een wachtlijst.                   
 
Tot binnenkort! 
 
 
 

 
De heemkundige kring heeft een nieuwe websitelocatie. Neem zeker een kijkje op 

wwww.heemkunde-torhout.be 

Of volg ons op https://www.facebook.com/TorhoutseHistorischeWeetjes  
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