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Erfgoeddag in Torhout Zondag 24 april 2022 -  van 10 tot 18 uur

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke schoolleven en 
-verleden. In Torhout bieden we twee wandelingen aan die je over de  belangrijke onderwijssites 
voeren en gratis rondleidingen doorheen de tentoonstelling ‘Schot in de roos’ en animatie in Park 
Ravenhof. 

Schrijf in voor de geleide rondleidingen  

vrijetijdshuis@torhout.be De wandelingen zijn ook mogelijk zonder gids. 

Met Marie Moke en Pieter Behaeghel op stap:  
van klassen tot leven op school. Sint-Jozefsinstituut - Bruggestraat  

Torhout staat bekend als een belangrijk onderwijscentrum. Sedert de late 18de eeuw ontwikkel-
den zich twee grote schoolcomplexen in de stad, het Sint-Jozefsinstituut/Normaalschool en het 
Sint Vincentiusinstituut. Schoolbestuurders als Marie Moke en Pieter Behaeghel zijn de leidraad 
tijdens een wandelroute die het unieke en onbekende erfgoed op de erfgoedsites belichten. 

• Start individuele wandelingen, Bruggestraat 23 - Voorgebouw Sint-Jozefsinstituut, tussen 10 
en 18 uur.  Indivuele wandelingen langs bepijld parcours. Vooraf inschrijven niet nodig.

• Gratis geleide rondleidingen om: 10, 11, 14 en 15 uur. 

Van de Weverij La Thouroutoise tot Gemeenschapsonderwijs,  
een Eureka-kennismaking. Campus Eureka - Rijselstraat

Een boeiende kennismaking met een voor velen onontsloten site waar ooit de bloeiende weverij 
La Thouroutoise het industrieel landschap van de stad bepaalde doch na de Tweede Wereeldoor-
log stapsgewijze werd omgevormd tot school. Een plaats voor verhalen en relicten uit een niet 
zo ver verleden. 

• Start individuele wandelingen langs bepijld parcours, Rijselstraat 110, tussen10 en18 uur.  
Vooraf inschrijven niet nodig.

• Gratis geleide rondleidingen om: 10, 11, 14 en 15 uur.  

schot in de Roos. domein ravenhof - ravenhofstraat 5

Ruim zes eeuwen Sint-Sebastiaansgilde beheerst het kasteel Ravenhof . De grote verzameling in-
trigerende voorwerpen, schutterslatijn en andere erfgoedelementen zijn gekoppeld aan installaties 
rond boogschieten, virtual reality en hedendaagse interpretaties van de collectie. 
Stadsdichter Joris Denoo en een internationale cartoonwedstrijd o.l.v. Luc Descheemaecker 
zijn een fijn onderdeel van de Expositie. Animatie in het Park Ravenhof tussen 10 en 18 uur, voor 
jong en minder jong:  schieten met een boog en andere schiet-attracties. Geniet ook van een 
drankje in de Schuttersbar. 

• Kasteel Ravenhof, Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout, vanaf 10 uur tot 18 uur. 
• Gratis rondleidingen door de expo om: 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur. 


