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Arme zielen, rijk verleden

Omgang met armoede en marginaliteit doorheen de tijden
Onze heemkundige kring is verbonden met Heemkunde West-Vlaanderen en Heemkunde
Vlaanderen. Dit jaar verzamelen alle Vlaamse heemkringen op zaterdag 4 oktober in de
voormalige landloperskolonie in Merksplas (provincie Antwerpen).
Dat is niet toevallig gekozen. Centraal staat het verleden van mensen aan de rand van de
samenleving. Hoe ging men om met armen en verschoppelingen doorheen de tijden?
Niet iedere arme was hetzelfde lot beschoren. Waar de ene kon rekenen op steun van
zijn omgeving, was de andere een gevaar dat moest vermeden of zelfs uitgeroeid
worden. Wat maakte het verschil? En welke houdingen nam men in de loop der tijden
aan? Ontdek hoe het kwam dat sommigen vanuit je eigen dorp of stad werden
verbannen tot een verblijf in de Noorderkempen.
In de namiddag kan je kiezen uit verschillende opties.
Je kan ontdekken welke sporen er overblijven van de
kolonies in Merksplas en Wortel. In het
Gevangenismuseum wordt dieper ingegaan op de
geschiedenis van het Belgisch gevangeniswezen. De
Dodendraad in Zondereigen toont hoe bijna alle Belgen
opgesloten zaten in hun arme land tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Inschrijven gebeurt vóór 22 september rechtstreeks bij Heemkunde Vlaanderen
(015/20 51 74 of http://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemdag-2014-arme-zielenrijk-verleden/ ). 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 2014’ 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 Vives Hogeschool, Ventweg Expressweg N31
(afrit Industriezone Vogelzang)/Koningin Astridlaan, 8200 Sint-Michiels, om 7u30 stipt.
We voorzien terug in Brugge te zijn om 20u. Wie gebruik wenst te maken van de bus,
dient zich in te schrijven vóór 22 september. U dient 10 € per persoon over te
schrijven op rekeningnummer BE50 7380 0624 6418 van Heemkunde West-Vlaanderen,
B. Hapkenstraat 5a, 8820 Torhout.
Onze eigen secretaris Gilberte (zie gegevens onderaan) dient u op de hoogte te
brengen van alle namen van de gewenste deelnemers (zeker 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!
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

