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Vanaf 1917 werden zowat
140000 Chinese arbeiders naar
de Eerste Wereldoorlog in Europa gehaald. De Chinezen verrichtten er hard labeur achter
het front. Dat eindigde niet met
de wapenstilstand: tot begin
1920 werden de koelies ingezet
om puin en munitie te ruimen
en om doden te begraven.
Dit eerder ongekende luik van
de geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog komt aan bod op
de tentoonstelling Sjouwers voor de oorlog. De tentoonstelling brengt dit
vergeten, maar boeiende hoofdstuk terug met film, foto's en objecten.

LID WORDEN?
EENVOUDIG, JE STORT 9 EURO
(ERE-LEDEN: 18 EURO)
OP REKENING
738-0014741-19
VAN HKO
MET VERMELDING
‘LIDMAATSCHAP 2010 + NAAM’

HKO OP HET WEB:
www.heemkringoostkamp.be
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De twee postkaarten hierboven illustreren op treffende wijze de aanwezigheid van het Labour Corps. Op de linkse voorstelling zien we een Chinees
kamp op de Kemmelberg. Op de rechtse postkaart poseert een lid van het
Labour Corps op de ruïnes van de begraafplaats in Dikkebus.
Op onze militaire begraafplaatsen uit de Eerste
Wereldoorlog liggen nu nog de getuigen van wat
ooit de grootste overzeese Chinese gemeenschap
in België was. Een paar honderd graven herinneren nog aan hun aanwezigheid.
De tentoonstelling Sjouwers voor de oorlog kan je
bezoeken van 24 april tot 15 augustus in het In
Flanders Fields te Ieper. Het museum is elke dag
van 10u00 tot 18u00 open. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Voor meer info kan je terecht op
www.inflandersfields.be.

PROJECT STEENWEG BRUGGE-KORTRIJK
Het platform www.historischebronnenbrugge.be publiceert en duidt digitaal Brugse bronnen met bijzondere betekenis voor de (kunst-)geschiedenis van de stad. Eerder werden er reeds manuscripten
en boeken digitaal ontsloten.
In 2010 is het de bedoeling om een digitale publicatie van de kaart van het gedeelte van de steenweg
van Brugge naar Kortrijk, tussen Steenbrugge en Ingelmunster (1750) te realiseren. De kaart wordt
in het Rijksarchief te Brugge bewaard.
Op deze website wil men de gedigitaliseerde kaart voor een zo ruim mogelijk publiek op een wetenschappelijk verantwoorde en interactieve wijze beschikbaar stellen.
Bij de uitwerking van dit project doet men graag een beroep op de gedegen terreinkennis van de diverse heemkundige kringen die zich langs dit parcours bevinden.
Ook HKO verleent zijn medewerking. De leden die wensen deel te nemen aan de uitbouw van dit project kunnen zich aanmelden bij Jan Demulder (voorzitter@heemkringoostkamp.be).

GOUDEN MEREL CULTUUR
Begin maart sleepte HKO de Gouden Merel cultuur in de wacht. In het juryrapport lezen we
de motivatie voor deze erkenning.
De Heemkundige Kring Oostkamp werd in januari 2000 gesticht door enkele mensen met interesse in het verleden van Oostkamp. De kring wil geïnteresseerden samenbrengen. Ze wil wie op zoek is naar info over het verleden van Oostkamp ondersteunen en hen een forum aanreiken om hun resultaten te publiceren. Daarnaast waakt
de heemkundige kring erover dat het historisch erfgoed bewaard en ontsloten wordt. Hier rond zijn een aantal
werkgroepen actief zoals de werkgroepen Inventarisatie Oostkampse boerderijen en Beeldbank. Bovendien organiseren ze ook regelmatig activiteiten voor het brede publiek: historische fietstochten, tentoonstellingen en voordrachten. De Heemkundige Kring Oostkamp viel reeds
meermaals in de prijzen met hun projecten.
De vereniging telt bijna 130 leden. Er werd reeds een
hele reeks brochures of publicaties uitgegeven. Het boek
over het Blauw Kasteel (2009) was daarbij het meest
prestigieuze, het fotoboek ‘Archiefbeelden Oostkamp’
(2005) misschien het meest populaire. Uit dit fotoboek
voortvloeiend werd, in samenwerking met het gemeentebestuur en met de Heemkundige Kring Ruddervoorde,
een beeldbank opgericht.

We willen van de gelegenheid gebruik maken
om iedereen te bedanken die ons de voorbije
tien jaar heeft gesteund (als lid, actieve medewerker of sympathisant). We kunnen terugblikken op een mooi parcours tot nu toe en hopen
dit werk met jullie steun verder te kunnen zetten.

Voorzitter Jan Demulder neemt de Gouden Merel in ontvangst van
burgemeester Luc Vanparys en schepen van Cultuur Katrien Talloen.
Geert Hoste was presentator met dienst. (foto Jürgen Braeckevelt)

AANWINSTEN ARCHIEF
Van Dieudonné Van Hauwaert kregen
we een map met verkiezingspropaganda
uit 1975 (gemeenteraadsverkiezingen)
en heel wat jaargangen van Siemphonie,
het ondernemingsblad van Siemens België. In elk nummer worden enkele pagina’s
aan Oostkamp gewijd. Onderstaand fragment komt uit het eerste
nummer uit 1975. De foto linksboven
leert ons dat Siemens zijn activiteit in
Oostkamp indertijd is gestart in de voormalige gemeenteschool in de Stationsstraat (waar momenteel de Dienst Infrastructuur is ondergebracht). De tweede
foto toont ons een bevreemdend beeld
van de Siemenslaan omstreeks 1975.

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
Op dinsdag 23 maart hadden we historicus Tim Piceu te gast. Tim is een oud-Oostkampenaar die zich
in de Tachtigjarige Oorlog verdiept heeft en hierover publiceerde bij het Davidsfonds. In het kader
van de Nacht van de Geschiedenis
bracht hij ons het verhaal van het
dagelijks leven in onze streken in
de zestiende eeuw. Het werd een
boeiende avond die door de aanwezigen gesmaakt werd. Op het
einde verraste DF Oostkamp - met
wie we deze activiteit samen inrichten— ons met een biermand
om ons te feliciteren met onze
Gouden Merel.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
25/04/2010

Erfgoeddag met als thema ‘Fake?’

05/06/2010 9u50

bezoek erfgoedcollectie Brugge

25/06/2010 19u00

historische fietstocht

26/08/2010

Orgelconcert (gratis voor leden HKO)

12/09/2010

Open Monumentendag

Bezoek Erfgoedcollectie Brugge
De Openbare Bibliotheek Brugge heeft binnen de Vlaamse bibliotheekcontext
een uniek profiel door de integratie van een rijk historisch patrimonium in een
hedendaags cultuurhuis. Naast haar uitleenafdeling beheert de Brugse bibliotheek immers ook een eeuwenoude erfgoedcollectie.
In de loop der tijden werd een uitgebreide en unieke collectie opgebouwd met
middeleeuwse handschriften, incunabelen, Brugse en andere oude drukken, het
Gezellearchief en diverse bijzondere verzamelingen.
Door haar medewerking aan tal van erfgoedprojecten en wetenschappelijke publicaties houdt de Brugse bibliotheek de lokale geschiedenis levendig en ondersteunt zij de culturele identiteit van de gemeenschap.
Op zaterdag 5 juni 2010 kunnen 15 personen genieten van een unieke rondleiding doorheen deze collectie. Geïnteresseerden geven hun naam op bij Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be of 050/841316).

IN MEMORIAM
We vernamen dat Jeannine De Grande, echtgenote
van Arnold Bolle, op 2
april is overleden.
Op HKO-lid Arnold kunnen we steeds rekenen
voor de organisatie van de
receptie op onze Wiekebabbel.
We bieden langs deze
weg Arnold en zijn familie
onze deelneming aan.

25 JUNI 2010: HISTORISCHE FIETSTOCHT
Naar jaarlijkse traditie gaan we rond de langste dag van het jaar op fietstocht. Dit jaar fietsen we
langs de fraaiste hoekjes van onze gemeente. De gids met dienst meldde ons dat het o.a. gaat langs
Moerbrugge en Erkegem.
Wil je samen met ons genieten van deze ontspannende activiteit? Kom dan op vrijdag 25 juni 2010
naar het gemeenteplein van Oostkamp. We starten om 19u00. De trouwe deelnemers weten dat er
op het einde van de rit nog iets te degusteren valt. Deelname is gratis, iedere deelnemer is verzekerd.
Op 25 april kan je op heel veel plaatsen terecht voor de meest
uiteenlopende activiteiten. Het thema van dit jaar is Fake? In
Brugge alleen al zijn er 28 activiteiten. Het aanbod is heel divers
zodat zowel jong als oud er hun gading in zullen vinden. De 3 activiteiten in Brugge die het meest in het oog springen zijn:
De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge. In het stadsarchief worden middeleeuwse documenten over het Heilig Bloed
tentoongesteld.
FAKEsimile is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In
de Brugse stadsbibliotheek worden oude drukken geconfronteerd
met hun facsimiles.
Een wereld van schijn is een tentoonstelling in het rijksarchief
waar plannen en bouwdossiers al dan niet uitgevoerde bedoelingen onthullen.
In de rest van Vlaanderen en Brussel valt er ook heel wat te beleven. Je vindt een overzicht met het volledige programma op
www.erfgoeddag.be.

