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TENTOONSTELLING 150 JAAR
OEFENSCHOOL
In 1838 werd door het bisdom Brugge een school voor het opleiden van onderwijzers
opgericht. Na 25 jaar zag in de schoot van deze instelling een Nederlandstalige lagere
school het daglicht: de Oefenschool. In het begin lag het accent vooral op het aanbieden van
praktijkervaring voor het toekomstige onderwijspersoneel. Gaandeweg kwamen de leerlingen
steeds meer in het centrum van de aandacht te liggen. Maar ook andere evoluties bepaalden
mee wat er gebeurde in de school

Naar aanleiding van 150 Oefenschool
werd een tentoonstelling gemaakt. Als
heemkundige kring werkten we er graag
aan mee. We tonen graag al onze leden
de weerslag van het onderzoek naar de
geschiedenis van deze school in het
centrum van Torhout. Tijdens ons bezoek
wijst de gids graag op de verhalen achter
de muren van de Oefenschool.

Wanneer: zaterdag 10 mei 2014
Waar:
Oefenschool, Bruggestraat 23
Prijs?
Gratis
Tot dan!

Bericht aan de leden:
De Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout ziet vanaf 2014 zijn inkomsten
verminderen. Uitgebreider werd hierover toelichting gegeven bij de laatste voorstelling van
het jaarboek. Omdat we niet graag onze werking willen verminderen, integendeel zelfs,
willen we onder meer volgende oproep doen.
Elk lid krijgt voor iedere activiteit een uitnodiging. Dit wordt naar keuze van het lid via e-mail
of per post verstuurd. Het versturen via de post kost de kring per lid gemakkelijk een aantal
euro’s. Wij vragen u dan ook te overwegen, indien dit nog niet geval zou zijn, om aan te
geven dat de uitnodiging via e-mail mag verstuurd worden in plaats van per post. U kan
hiervoor een e-mail sturen naar onze secretaris via desender.decramer@scarlet.be
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

