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Voorstelling jaarboek
Graag nodigen wij al onze leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de
Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op dinsdag 21 januari
2014 om 20u. in Club de B (vroeger Zaal de Brouckère).
Op deze avond stellen wij U ons jaarboek 2013 voor.
Een kleine inkijk:
- De Eerste Wereldoorlog in Torhout door de ogen van de Duitse militair
Ferdinand Niemann (Jan Verdonck)
- Het vervolg van de geschiedenis van de Sint-Aloysiusschool tot de
samensmelting met de Oefenschool in 1957 (Frans Vanclooster)
- Het verhaal achter de Regenbeek (Maurits Pyck)
- Een vernieuwd overzicht van de verschillende pottenbakkersbedrijven in
Torhout in de loop van maar liefst 800 jaar (Maurits Pyck)
- Het verhaal van de weverij ‘Textile des Flandres’ uit de Rijselstraat (Rita
Lingier)
- Een beeld van de vroegere samenleving aan de hand van grafmonumenten
vóór 1850 (Hendrik Vandeginste)
- De achtergrond bij een gedicht van Guido Gezelle over een blikseminslag
in de Torhoutse kerktoren (Hendrik Vandeginste)
- Een kort verslag van de werking van de kring in 2013 (Marleen Devos)
Onze auteurs geven wat extra informatie over hun artikels of belichten dat wat om
één of andere reden geen plaats vond in het artikel.
Daarnaast blikken we terug op onze werking in 2013. Zo tonen we zeker onze
website en facebookpagina. Maar ook wat 2014 in petto heeft, komt aan bod. De
eigen initiatieven willen we graag aankondigen. Schepen Lieselotte Denolf zegde
alvast toe om ons een exclusieve kijk in de nieuwe archiefruimte van de stad
Torhout te bieden.
Kortom een must voor iedereen die Torhout en zijn geschiedenis in zijn hart draagt!
We besluiten de avond met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar!
Tot dan!
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