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het

Erfgoedcentrum

te

Ename

loopt

de

tentoonstelling Voorbij de Horizon nog tot 26 mei.
Deze multimediale tentoonstelling voor het grote
publiek en families vertelt een dubbele geschiedenis:
deze van mannen en vrouwen die 3500 jaar geleden in
onze gebieden leefden, en deze van de onderzoekers
van vandaag, die het verleden opnieuw tot leven
willen brengen en delen met het publiek.
Scherven, juwelen, paalgaten die zich aftekenen in de grond, een boot die gered
wordt van het beton … evenveel sporen van het verleden, die zorgvuldig door de
archeologen worden verzameld. Voorbij de horizon is geen presentatie van saaie
stukken. Door hun onderzoek in de vuilnisbelten van de bronstijd worden de
archeologen de beschrijvers van de geschiedenis: met hun passie laten ze

HKO OP HET WEB:

aardewerk spreken, evenals metaal of hout. Ze gaan op zoek naar oude technieken

www.heemkringoostkamp.be

en ze glunderen bij de geur van een smidse in werking. Deze passie wordt verwoord
in de tentoonstelling en elk object fluistert een herontdekte geschiedenis in de oren
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van elke bezoeker.
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bezoeker de zalen betreedt en daarop volgt een speurtocht naar aanwijzingen,
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of haar werk, en beantwoorden de vraag "hoe weten ze dat allemaal?". Daar hoor je

verborgen maar ook uitgelegd in de tentoonstelling. Hiermee volg je het pad van de
‘onderzoeker-archeoloog’.

de stem van die archeologen: wie kan beter de passie meedelen? Ook zal je
v.u.:
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verschillende malen op een ludieke manier geconfronteerd worden met de vragen
die de archeoloog stelt.
Deze tentoonstelling is tot 26
mei gratis te bezoeken in het
Erfgoedcentrum

te

Ename

(Lotharingenstraat 1). Dit van
donderdag
doorlopend

t.e.m.
van

zondag

10u00

tot

17u00.
Meer info op: www.pam-ov.be.

In het weekend van 20 en 21 april vindt in heel Vlaanderen en
Brussel de 13e editie van Erfgoeddag plaats. Meer dan 500
organisaties
–
musea,
archieven,
erfgoedbibliotheken,
heemkundige kringen, kerkfabrieken, socio-culturele verenigingen,
restauratoren, klokkenmakers en vele
andere deelnemers –
presenteren die dag een veelkleurige waaier van meer dan 750
activiteiten.
Erfgoedwerkers zijn voortdurend in de weer om, heel letterlijk, de
destructieve effecten van de tijd te vertragen. Een doordacht
behoud- en beheerswerk is hierbij essentieel. Bezoekers vernemen
wat erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat
doen. Met deze editie zoomt de cultureel-erfgoedsector met
andere woorden in op het (voor het publiek) grotendeels
onzichtbare, back office werk dat nodig is om ons cultureel erfgoed
te behouden en te beheren.
Daarnaast is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de ruimere
invulling van het begrip ‘tijd’.
Erfgoeddag wil ook een lans breken met het aanbod voor
gezinnen. Erfgoededucatie, en meer bepaald op een speelse
manier leren wat cultureel erfgoed betekent, loopt ook dit jaar
weer als een rode draad doorheen het aanbod.
Het volledige programma vind je op www.erfgoeddag.be.
Brugge worden maar liefst 55 activiteiten ingericht.
p r o gr a m m a
wordt
u i t g eb r ei d
v o or g es t el d
in
programmabrochure die je terugvindt op de website van
Erfgoedcel Brugge: www.erfgoedcelbrugge.be.
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HANDBOEK VOOR DEN NOTARIS
Het Handboek voor den Notaris van Josef Van Assche (1871) beschrijft ten behoeve van notarissen het wettelijk
kader waarbinnen ze moeten werken bij het opstellen van akten. Er komen ook heel wat praktijkvoorbeelden
aan bod. Enkele voorbeeldenakten komen uit de praktijk van notaris Claeys te Oostkamp. De akte die hieronder
wordt weergegeven, is in het boek opgenomen als een voorbeeld bij het onderdeel ‘huur op onderhoud’.

Vóor Meester Hendrik Jozef Claeys Notaris te Oostkamp waren tegenwoordig Vrouw Agatha Hagens weduwe van
Pauwel Clerks landbouwster wonende te Oostkamp En Rozalia Hagens bijzondere zonder beroep ook te
Oostkamp woonachtig. Welke de volgende overeenkomst hebben gemaakt Vrouw Agatha Hagens verbindt zich
hare zuster bij haar inwoning te geven en haar te voorzien van al de levensnoodwendigheden in gezonden staat
In vergoeding daarvan zal Rozalia Hagens aan hare zuster de weduwe Clerks eene dagelijksche vergelding
betalen van een frank 20 centimen. Deze overeenkomst wordt gesloten voor zes jaren die ingaan den 1 mei
aanstaande onder de volgende bedingen als:
1 Rozalia Hagens zal ter hofstede van hare zuster eene bijzondere kamer betrekken de bedding en vereischte
meubelen zullen door de weduwe Clerks geleverd worden; zij zal aan de tafel dezer laatste plaats nemen zich
met de gewone eetmalen vergenoegen en de gebruiken des huizes volgen; het onderhoud harer bedding,
kleederen en linnen zooals wasschen stoppen en naaien enz zal door de weduwe Clerks worden bezorgd.
2 Rozalia Hagens zal zelf hare nieuwe kleederen bekostigen. Indien zij krank werd en zóo meer dan het gewone
onderhoud benoodigde zullen de kosten harer geneeskundige zorgen met bijzondere spijzen en versterkingen
door haar worden gedragen

3 Zij is niet verplicht aan de werkzaamheden van het huisgezin harer zuster deel te nemen; hetgeen zij ten
dienste dezer laatste zou doen gebeurt uit haren vrijen wil
4 Zij moet hare onderhoudskosten bij halven jare betalen telken valdage 1 mei en 1 november. Daarop mag zij
niets afhouden voor eetmalen die zij door onpaslijkheid, afwezigheid of andere oorzaak niet bijwoonde ten ware
indien de afwezigheid meer dan 15 dagen had geduurd
5 Eindlijk elke partij heeft het recht deze overeenkomst met 1 mei of 1 november te doen ophouden mits
elkander daarvan 14 dagen voorop te verwittigen.
De kosten dezer zijn last van Rozalia Hagens.
Gedaan en verleden enz

OOSTKAMPSE SPROKKELS UIT
DE POPERINGHENAAR EN
DE GAZET VAN POPERINGHE

HISTORISCHE
FIETSTOCHT
Op vrijdag 21 juni gaat
onze jaarlijkse historische
fietstocht door.
We trekken o.l.v. Dirk
Plasschaert de wijde
wereld in om kennis te
maken met onze nietbeschermde
monumenten.

Gazet van Poperinghe, 18 juli 1937

Gazet van Poperinghe, 28 juni 1925

De Poperinghenaar, 9 november 1930

Er zijn heel wat
bezienswaardigheden in
onze gemeente die niet
opgenomen zijn in de lijst
van beschermde
monumenten maar wel
interessante getuigen van
een vervlogen verleden
zijn .
We verzamelen om
19u00 met de fiets op het
Gemeenteplein. We
fietsen tegen een gezapig
tempo van monument
naar monument.

De Poperinghenaar, 5 november 1922

Deelname aan deze
De Poperinghenaar, 3 november 1929

De Poperinghenaar, 1 april 1923

De Poperinghenaar, 29 september 1907

De Poperinghenaar, 28 oktober 1928

ZIN IN MEER?
www.historischekranten.be

PROVINCIALE HEEMDAG 27 APRIL
Op zaterdag 27 april nodigt heemkring Wibilinga ons uit op een rijkgevulde dag over luchtvaart- en
vlasgeschiedenis. Inschrijven kan nog tot 10 april.
Het volledige programma vind je op www.hkwest-vlaanderen.be

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:

13 april 2013

documentatiecentrum HKO uitzonderlijk gesloten

20-21 april 2013

Erfgoeddag

27 april 2013

09u00

Provinciale Heemdag

21 juni 2013

19u00

historische fietstocht

MOTOBAL
Deze foto’s zijn gemaakt tijdens een
wedstrijdje ‘motobal’. Een bijschrift bij de foto
vermeldde De Piste als locatie. Dit lijkt ons
weinig waarschijnlijk. Weet iemand waar dit
voetbalveld lag? Herinnert er zich iemand
dergelijke wedstrijden? Alle info is welkom bij

PAROCHIEREGISTERS EN REGISTERS BURGELIJKE STAND ONLINE
Voortaan kan je online en gratis bijna 25 000 parochieregisters en registers van de burgerlijke stand
raadplegen via de website van het Rijksarchief (http://search.arch.be/nl). Om de meer dan 15
miljoen gedigitaliseerde bladzijden met geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de 16de eeuw
tot 1912 te kunnen consulteren moet u wel eerst een account aanmaken via het
adres http://search.arch.be/nl/component/user/register. Na keuze van een paswoord ontvang je per
e-mail jouw login. Sinds de registers op 25 januari online werden gebracht hebben reeds 45.000
personen zich ingeschreven en samen bijna 4 miljoen pagina's geraadpleegd! (bron: nieuwsbrief@arch.be)
BESTUUR HKO

Tijdens de algemene ledenvergadering eind januari, werden de ontslagnemende bestuursleden
herverkozen. Ook Katrien Steelandt had zich kandidaat gesteld en werd verkozen. Daarmee zetelt er
opnieuw een vrouw in het bestuur. De bestuursfuncties werden dan tijdens de eerstvolgende
vergadering verkozen. Hierbij een overzicht: voorzitter: Jan Demulder, secretaris: Sebastian Vande
Ginste, penningmeester: Patrick Vanden Berghe, redactiesecretaris: Eddy Schutijzer, webmaster:
Wim Deneweth, PR: Dirk Plasschaert, bestuursleden Jaak Van Hulle en Katrien Steelandt.

WIE ZOEKT DIE VINDT
Het rijkswachtgebouw in Oostkamp, dat tegen 1905 gebouwd werd, wordt gerenoveerd en
opgenomen in een totaalproject van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. De
werkzaamheden zijn volop bezig. N.a.v. deze renovatie buigen we ons met onze kring over de
geschiedenis van dit gebouw en de rijkswacht in Oostkamp. Beschik je over informatie, anekdotes,
beeldmateriaal of andere sporen van de aanwezigheid van rijkswachters in Oostkamp? Laat ons iets
weten! Je kan hiervoor contact opnemen met Sebastian.

