Het gerucht over
’t Jeppen Casteleyn en Marie Pee
De Geschied- en Heemkundige Kring is net zoals vele organisaties getroffen door
de huidige toestand. En dus werden er activiteiten verplaatst naar een
onbekende datum. Het was wat stil. Geconfronteerd met een nieuwe realiteit
stelden we ons vragen bij wat we wél kunnen doen.
Alvast een eerste activiteit willen we langs deze weg aankondigen. Een soort van
vertelling, een soort van lezing, of toch iets in die aard. Hendrik Vandeginste
brengt het sensationele verhaal van ’t Jeppen Casteleyn en Marie Pee. In 2006
verscheen een artikel over de gebeurtenissen in het leven van deze twee
Torhoutenaars in het jaarboek. Ondertussen toch al een hele tijd geleden, en
beperkt is er ook nog materiaal dat niet werd getoond. En dus werd hij overtuigd
om digitaal het verhaal te vertellen.
Op donderdag 28 mei om 20u starten we. Iedereen met een internetverbinding
kan er aan deelnemen via de volgende link: https://meet.google.com/dkr-fevgmbf
Wie een PC of laptop gebruikt, moet normaal niets downloaden.
We zijn een half uurtje vooraf aanwezig. Wie het nog nooit probeerde, wil het
misschien vooraf eens testen: woensdag 27 mei om 20u zijn we via dezelfde link
ook aanwezig.
Het is zeker iets nieuws voor de kring, maar we willen het wel testen.
Over het verhaal geven we niet te veel prijs. Maar toch misschien enkele
woorden:
Misdaad, Torhout, kerkhof, een lied, een hond, een lief, krankzinnig,…
Wanneer:
Waar:
Prijs leden:

donderdag 28 mei 2020 om 20 uur
Bij u thuis
Gratis

Tot binnenkort!
De andere activiteiten die we op de agenda staan, zijn momenteel voor onbeperkte tijd
uitgesteld. We zijn overtuigd dat iedereen er begrip voor heeft.

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

