Met steun van:

Voorstelling tijdslijn 1918
en jaarboek 2017
Graag nodigen wij al onze leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de
Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op maandag 15
januari om 20u in Club de B (vroeger Zaal de Brouckère).
Ieder jaar nodigen we jullie met veel plezier uit voor de voorstelling van het
jaarboek. De auteurs geven kort toelichting bij hun artikel en dit vormt als het
ware een achter-de-schermen. Het laat de lezers toe om het artikel met meer
achtergrond te lezen. Daarnaast is er dit jaar ook een primeur. Het jaarboek
2017 zal bij de trouwe lezer tegelijk vertrouwd voorkomen als ook verrassen.
Het jaarboek bevat heel wat artikelen die telkens een ander aspect van het
Torhoutse verleden belichten. Een kleine tip van de sluier:
- Jan Verdonck schreef over de moord op graaf Karel de Goede. Geboren
in Denemarken bestuurde hij in de 12de eeuw het graafschap Vlaanderen.
- Over de verering van Karel de Goede in Torhout en daarbuiten schreef
Paul Deman zijn bijdrage. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij door
Rembert vervangen als inspirerende figuur, maar het verhaal ervoor is
bijzonder.
- Maurits Pyck geeft inzicht in de aanleg van enkele waterlopen in WestVlaanderen. Voor onze regio zorgden ze voor afwatering, maar nog
belangrijker was hun rol in het transportsysteem van handelswaar.
- De naam ‘Parkstraat’ is een blijvende verwijzing naar de Eerste
Wereldoorlog. De straatnaam verwijst rechtstreeks naar een groot
munitiepar: meer dan 30 hectare militaire infrastructuur die door de
Duitsers werd uitgebouwd. Frans Vanclooster reconstrueerde het verhaal.
- Hendrik Vandeginste brengt een artikel over Nederlandse
oorlogsverslaggeving in Torhout op het einde van oktober 1914.
- Het activiteitenverslag van het voorbije jaar vormt het sluitstuk.
Net als vorig willen we ook de tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog in Torhout van 100
jaar geleden voorstellen.
We besluiten de avond met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar en
toekomst van de kring!
Tot dan!
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