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Heren van stand, huizen van ‘t land
Onze heemkundige kring is verbonden met Heemkunde West-Vlaanderen en Heemkunde
Vlaanderen. Dit jaar is de samenkomst van alle heemkringen in Vlaanderen op zaterdag
21 september in Heers (Limburg) in het teken van kasteelbewoners, hun verblijven
en hun invloed.
Opgericht als middeleeuwse versterkingen, evolueerden kastelen in de loop der tijd tot
luxueuze verblijfplaatsen voor de bovenlaag van de samenleving. Deze heemdag dompelt
je onder in het kasteelleven van weleer en neemt je mee naar de kasteeleigenaars en
hun huishouding, waarin ieder zijn of haar rol speelde om het raderwerk gesmeerd te
laten draaien.
In de namiddag wordt de besloten wereld van
het kasteel verlaten. Kasteeldomeinen drukten
immers ook hun stempel op het wel en wee
van de bredere samenleving. Fantaseer je ook
wel eens over de mysterieuze wereld van
kastelen en hun bewoners?
Op de heemdag wordt een tipje van de sluier
gelicht. Een unieke kans om kennis te maken
met de verborgen leefwereld van wie de
kastelen bevolkte.
Inschrijven gebeurt vóór 9 september rechtstreeks bij Heemkunde Vlaanderen
(015/20 51 74 of http://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemdag-2013-heren-vanstand-huizen-van-t-land/). Het volledige programma en alle praktische informatie kan u
vinden via de link. De deelnameprijs voor deze dag bedraagt 35 euro per persoon (incl.
lunch). Deelnemers kunnen het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer BE79 0682
2185 9033 op naam van Heemkunde Vlaanderen, met de vermelding ‘Heemdag 2013’ en
de naam van de deelnemer(s).
De afstand naar Heers is niet gering en daarom heeft Heemkunde West-Vlaanderen
beslist een bus in te leggen naar de Heemdag. Vanuit de Torhoutse heemkundige kring
zouden we opstappen in Brugge, parking Kinepolis, Koning Albertlaan, om 7u45 stipt. We
voorzien terug in Brugge te zijn om 19.30u. Wie gebruik wenst te maken van de bus,
dient zich in te schrijven vóór 1 september. U dient 5 € per persoon over te schrijven
op rekeningnummer BE50 7380 0624 6418 van Heemkunde West-Vlaanderen, B.
Hapkenstraat 5a, 8820 Torhout.
We zouden vragen dat u ook onze eigen secretaris Gilberte (zie gegevens onderaan)
op de hoogte brengt van alle namen van de gewenste deelnemers (verplicht voor wie de
bus wenst te gebruiken). Tegelijk kan dan ook gekeken worden voor eventuele
carpooling.
Opgelet: Inschrijven voor de bus betekent niet dat u ook voor de heemdag bent
ingeschreven en vice versa! Ook willen we waarschuwen om niet te lang te
wachten met uw inschrijving!
Tot op de heemdag!
Komende activiteiten
-Dinsdag 15 oktober Gerards dagboek door Marcella Piessens
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

