LID WORDEN!

BEELDBANK OOSTKAMP

HKO, UW GIDS IN OOSTKAMP!

Vind je onze werking zinvol? Steun HKO met je lidmaatschap. Voor slechts
€10 per jaar
◊ ontvang je de tweemaandelijkse nieuwsbrief
◊ ontvang je de twee afleveringen van ons tijdschrift
◊ neem je gratis deel aan onze publieksactiviteiten (tenzij anders vermeld)
◊ krijg je korting bij aankoop van onze publicaties.

Heb je daarenboven zin om mee te werken? Graag! Heb je een goede pen of
een vlotte babbel? Leid je graag mensen rond of ben je thuis in archieven? Wil
je meehelpen bij de organisatie van een activiteit? Dan horen we dit graag!
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Wie in de loop van het werkjaar
lid wordt, ontvangt de reeds verschenen nieuwsbrieven en tijdschriften van
het lopende jaar.

Word vandaag nog lid en stort €10 euro op BE39 7380 0147 4119 met
vermelding ‘lidgeld’.

Wil je Oostkamp op een originele manier verkennen met familie, vrienden of
vereniging? Dan ben je bij HKO aan het juiste adres. Een greep uit ons aanbod:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

HEEMKUNDIGE KRING
OOSTKAMP

Oostkampse boerderijen
Kapellen in Oostkamp
Kasteelpark Gruuthuse
Oostkamp in de Eerste en Tweede Wereldoorlog
Begraafplaats de Warande
Oostkamp in boeken – boeken in Oostkamp
De Tijd in Oostkamp
De Sint-Pieterskerk
Sfeerbeeld HKO-gidsbeurt 5
De Sint-Blasiuskerk
Erfgoed in het centrum
Helden in Oostkamp

Interesse? Contacteer ons!
We zijn steeds bereid om naar
uw voorstellen te luisteren en
nieuwe formules of onderwerpen uit te werken.

Koets in Stationsstraat 5

HKO

De beeldbank is een grote fotoverzameling die via internet kan geraadpleegd
worden. Deze beelden worden door een werkgroep van HKO ingescand en beschreven. De
originele foto’s gaan terug naar de eigenaar.
Vervolgens worden ze (mits toestemming van
de eigenaar) online voor het brede publiek
ter beschikking gesteld. Het gaat hier – voor
alle duidelijkheid – om beelden met een publiek karakter (verenigingen, gebeurtenissen,
straatzichten, gebouwen, markante figuren).
Je vindt deze foto’s terug op www.beeldbankwest-vlaanderen.be.
Prijsveekamp op het Gemeenteplein 1

OPROEP!

V.U. Heemkundige Kring Oostkamp

HKO is er voor iedereen met interesse in het verleden van onze gemeente.

Heb je foto’s, documenten, filmpjes, … die te maken hebben met het
Oostkampse verleden, contacteer ons. We komen graag eens langs!
Oostkampse reuzen aan het Gemeenteplein 5

CONTACT

HEEMKUNDIGE KRING OOSTKAMP
info@heemkringoostkamp.be
www.heemkringoostkamp.be
Jan Demulder, voorzitter, Maciebergstraat 32, Oostkamp, tel 050 82 66 58
Sebastian Vande Ginste, secretaris, Korte Kwadeplasstraat 8, Oostkamp, tel 050 84 13 16
Patrick Vanden Berghe, penningmeester, Marechalstraat 31, Oostkamp, tel 0485 760 735
Oostkamp station

WIE IS HKO?
Heemkundige Kring Oostkamp (HKO) werd in 2000 opgestart. Enkele enthousiastelingen vonden het toen hoog tijd om ook in Oostkamp een heemkring uit te
bouwen. HKO zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van ons erfgoed. Het
begrip erfgoed vatten we in de meest brede zin van het woord op. Alles wat op
één of andere manier getuigt van ons verleden, kan op onze aandacht rekenen.
We ondernemen acties voor het behoud of de conservering van materieel en
immaterieel erfgoed. Via publieksactiviteiten en publicaties maken we ook het
ruime publiek warm voor ons verleden.
Ons werkingsgebied omvat Oostkamp en Waardamme. Samen met de heemkundige kringen Lamme Goedzak, Hertsberge en Ruddervoorde dekken we
het volledige grondgebied van de gemeente Oostkamp.
In haar jonge bestaan kreeg HKO
erkenning voor haar werking en
realisaties in de vorm van enkele
publieksprijzen (o.a. Gouden Merel Cultuur 2010 van de gemeente
Oostkamp en Aanmoedigingsprijs
voor het publieksgericht werken
rond erfgoed van de Provincie
West-Vlaanderen in 2011) en projectsubsidies..

WAT DOET HKO?
bewaren

We stimuleren en helpen mensen in hun opzoekingswerk
over het verleden van onze gemeente en haar inwoners.
We brengen mensen samen, ondersteunen hen en geven hen kansen om het resultaat van hun onderzoek aan
het brede publiek voor te stellen.

ontsluiten

HKO maakt zo veel mogelijk mensen warm voor het
Oostkampse erfgoed. Via publieksactiviteiten (lezingen,
fietstochten, rondleidingen…) willen we het rijke verleden
van onze gemeente onder de aandacht brengen. Via de
website en publicaties zorgen we voor bekendmaking
van ons erfgoed.
7 Fietstocht Oostkampse kastelen (halte Gruuthusekasteel)

waarderen

We vragen aandacht voor het behoud van ons erfgoed in
al zijn aspecten. Via onze publiekswerking dragen we bij
tot de waardering van de lokale geschiedenis.
7 HKO werkte mee aan de digitalisering en ontsluiting van de 18de
eeuwse kaart Onderweg van Steenbrugge naar Ingelmunster,
bewaard in het Rijksarchief Brugge en ontsloten op
www.historischebronnenbrugge.be.

HKO organiseert jaarlijks enkele activiteiten (Wiekebabbel, fietstocht, wandeling, deelname aan Open Monumentendag, Erfgoeddag, Nacht van de
geschiedenis, geleide bezoeken aan
een tentoonstelling, archief of optreden…) waarop zowel leden als niet-leden welkom zijn. Leden kunnen gratis
of aan een voordeeltarief deelnemen.
1 Bezoek aan het archief van
de St.-Sebastiaansgilde in Brugge

Enkele niet te missen publicaties voor elke Oostkampenaar:
◊ De zes kerken in Oostkamp
◊ Van het Schaeck tot ’t Oud Wethuys
◊ Gray, de geestelijke vader van Rikse en Fikske
◊ Het Blauw Kasteel in Moerbrugge
De volledige lijst met publicaties is raadpleegbaar op www.heemkringoostkamp.be.
HKO-leden genieten van een verminderde of voorintekenprijs.

7 Voorstelling van de publicatie Van het Schaeck tot ‘t Oud Wethuys

Luchtfoto Oostkamp centrum 3

1 Het bestuur van links naar rechts: Jan Demulder, Patrick Vanden Berghe, Katrien Steelandt,
Alexander Soetaert, Jaak Van Hulle, Dirk Plasschaert, Wim Deneweth, Sebastian Vande Ginste.

ACTIVITEITEN

De publicaties van HKO komen tot stand
door de interesse of verbondenheid van
enkele mensen in een bepaald onderwerp
van onze lokale geschiedenis. Andere –
meestal kleinere – publicaties verschijnen
in het kader van een evenement zoals
Open Monumentendag of Erfgoeddag.

HKO zet in eerste instantie in op het bewaren van wat verloren dreigt te gaan. We beschrijven en documenteren de
huidige toestand van gebouwen met een erfgoedwaarde. In ons documentatiecentrum bewaren we de meest
uiteenlopende documenten. We bieden verenigingen de
kans om hun archief bij ons in depot te geven. We digitaliseren beeldmateriaal uit particuliere verzamelingen om
het op die manier te bewaren.
7 Affiche openbare verkoop in Waardamme, 1885

onderzoeken

PUBLICATIES

DOCUMENTATIECENTRUM
Informatie over openbare gebouwen, kerken, bedrijven,
straten, kastelen, parochies, notariaat, verenigingen, personen en gebeurtenissen kan je in ons documentatiecentrum
terugvinden. Dankzij schenkingen kunnen we de gevarieerde verzameling steeds uitbreiden. Daarnaast hebben we
een uitgebreide bibliotheek met publicaties en tijdschriften,
aansluitend bij deze onderwerpen. Via de Beeldbank kunnen we een goed ontsloten fotoarchief aanbieden.
Verslagboek Reizigerskring 1

praktisch

Bibliotheek-Infopunt Oostkamp, open elke 2de zaterdag van de
maand 9u30 - 12u30 (uitgez. juli/augustus)

WEBSITE
Blijf op de hoogte van activiteiten, nieuws en projecten van HKO via www.heemkringoostkamp.be. Je vindt er ook artikels over de geschiedenis van Oostkamp,
postkaarten, foto’s …
www.heemkringoostkamp.be
5 Boerenjeugdbond Oostkamp

