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Achter de schermen van Raakvlak
De Torhoutse ondergrond heeft nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.
Denken we maar aan de resultaten van de opgraving op de hoek van Breidel- en
Beerstraat in 2010. Het prikkelt ons in ieder geval om verder op zoek te gaan naar
meer kennis over datgene wat verborgen is.
Sinds 2007 beschikken de stad Torhout en zijn
inwoners over een intergemeentelijke dienst
voor archeologie: Raakvlak. De trouwe lezer
van ons jaarboek weet ondertussen al iets meer
over de werking van Raakvlak. Maar we weten
zeker nog niet alles!
Vandaar dat we graag een bezoek achter de schermen van deze organisatie
aanbieden. We zien hoe er te werk wordt gegaan bij een archeologische vondst, het
adviseren van bouwvergunningen, waar de vondsten in Torhout worden bestudeerd
en bewaard...
Als vrijwilliger kan je ook betrokken
zijn. In overleg met Raakvlak is immers
ook de werkgroep ‘Archeologie’ van de
heemkring actief. Onder andere willen
we meer veldprospecties in Torhout.
Gedurende een paar uur wandelen we
dan over een akker op zoek naar
sporen die meer vertellen over wat
dieper onder de grond verborgen ligt.
Maar waar moeten we op letten? Wat
is belangrijk? Hoe moeten we te werk
gaan?
Wanneer: zaterdag 22 februari om 14u30.
Waar:
Raakvlak, Pakhuizen, Komvest 45, 8000 Brugge
Parkeren: Gedurende het bezoek: parking van GENECOR (Komvest 43)
Carpool: Vertrek zwembad Torhout om 13.30u. We stellen voor dat zij die
carpoolen de kleine bijdrage van 1€ betalen aan de chauffeur.
Prijs?
gratis
Inschrijven is verplicht via onze secretaris Gilberte Decramer
(contactgegevens onderaan) ten laatste vóór zaterdag 15 februari.
Tot dan!

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

