voorjaar 2022

op zondag 24 april

www.ginter.be

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag in
2022 in het rijke schoolleven en -verleden. Op zondag 24 april
is er de klassieke Erfgoeddag. In de daaropvolgende week,
van 25 tot 29 april, ligt de focus op scholen.
Ook in verschillende Gintergemeenten worden op en rond
Erfgoeddag activiteiten georganiseerd.
We geven je graag een klein overzicht:

zaterdag 23 en

Erfgoeddag

zondag 24 april

Erfgoedkring 8460
Oudenburg
Mijn klas in het jaar…
Tentoonstelling / Benieuwd naar
je oude klasfoto’s? Op Erfgoeddag
blikken we terug op je Westkerkse
schoolcarrière, met of zonder ezelsoren. Een laatste kans ook om je vertrouwd schooltje in Westkerke nog
eens te bezoeken voor het verdwijnt.

10 tot 17 uur / VBS De Tandem,
Brugsesteenweg 91, 8460 Oudenburg / gratis / erfgoedkringoudenburg@oudenburg.be

zondag 24 april

zondag 24 april t.e.m

tot en met 1 mei

zondag 8 mei

Kerkfabriek Ettelgem
en Kern Ettelgem / Band
tussen kerk en school in
Ettelgem ontsluierd

Erfgoeddag in Ichtegem

Tentoonstelling / De tentoonstelling belicht de geschiedenis van het
godsdienstonderricht in Ettelgem
aan de hand van oude foto’s, schriftjes… Catechese, de jeugdbeweging,
processies en bedevaarten komen
allemaal aan bod. Speciaal voor
jonge speurneuzen is een zoektocht
ontwikkeld. Met een film en website
leren we iedereen alles over vergeten
hoekjes en kerkschatten van de kerk:
ook zo maken we school!

11 tot 17 uur / Sint-Eligiuskerk,
Dorpsstraat 63, 8460 Ettelgem
(Oudenburg) / gratis

Openluchttentoonstelling / Ontdek vanaf Erfgoeddag, twee weken
lang, grote archiefbeelden aan de
schoolpoorten van de huidige scholen in Ichtegem en laat je verrassen
door een aantal interessante weetjes
over de school waar je mogelijks zelf
nog tussen de lesboeken zat!
Schepen van cultuur en erfgoed
van de gemeente Ichtegem, Celesta
Muylle, licht de aanpak voor de Erfgoeddag van deze editie toe: “Door
het gebruik van sprekende beelden,
verrassende weetjes en extra informatie kunnen de mensen geprikkeld
worden om stil te staan bij het verleden van de scholen. Deze hebben elk
een rijke geschiedenis. Door de beelden te plaatsen aan de schoolpoorten wordt bovendien ingespeeld op
laagdrempeligheid. Zo kunnen de
beelden niet enkel een reeds geïnteresseerd erfgoedpubliek aanspreken,
maar wordt ook een nieuw publiek
bereikt: kinderen, jongeren, ouders en
gezinnen! Ten slotte staan de beelden
geïntegreerd in de publieke ruimte en
kunnen alle geïnteresseerden deze
bezichtigen. Zo komt Erfgoeddag dit
jaar zelf naar de mensen toe!”

alle Ichtegemse schoolpoorten
gratis / www.ichtegem.be
059 34 11 39
cultuur@ichtegem.be
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Onderwijs in en rond
Vloethemveld

TENTOONSTELLING

Gidsbeurt / De kazerne Kapitein
Stevens is een begrip in Zedelgem.
Oorspronkelijk gebouwd als ondersteuning voor het nabijgelegen
munitiedepot, is het gedurende meer
dan 70 jaar een onderkomen voor
beroepsspecifieke opleidingen zoals
de school voor onderofficieren van
defensie, de politieschool en opleidingscentrum voor brandweer, ambulance en redders aan zee.
Daarnaast werd er niet zover uit
de buurt in de nadagen van de 2de
wereldoorlog les gegeven aan krijgsgevangenen waarbij ook het YMCA
een rol heeft gespeeld.

POP-UPBAR IN HET PARK
INTERNATIONAAL
CARTOONPARCOURS
INITIATIE boogschieten

www.visittoRhout.BE

Schot in de roos –
De Torhoutse Schuttersgilde vertelt
Gidsbeurt / De officiële start van
de Schutters tentoonstelling is niet
toevallig op 24 april, want dan is het
Erfgoeddag. De rijke geschiedenis
van de gilde kan je bewonderen in
Kasteel Ravenhof. Het nationaal
thema van Erfgoeddag is dit jaar ‘Erfgoed maakt school’. Duik in het rijke
schoolverleden van onze Torhoutse
scholen. Ga je mee op stap?

10 tot 18 uur / start op verschillende
locaties: o.a Bruggestraat en
Rijselstraat / meer info over startplaatsen v an de wandelingen:
www.visittorhout.be en
www.erfgoeddag.be

In korte broek naar school
Tentoonstelling / De Erfgoed-

De gemeente Zedelgem grijpt dit
thema ook aan om het lokale erfgoed
bekend te maken bij de Zedelgemse
lagere scholen. Dit gebeurt via een
proeftraject tijdens de Erfgoedweek
met de Sint-Maartensschool in
Loppem en Bokrijk. Het vijfde leerjaar
gaat hiervoor op ontdekking in het
rijke verleden van hun gemeente.
Meer informatie over dit project vind
je via www.zedelgem.be/educatieveerfgoedwerking.

24/04 11/09

cel-Jabbeke stelt het schoolleven van
vroeger in de kijker in het Sarkoheem
te Zerkegem. Met oude schoolfoto’s
en school- en leesmateriaal worden
herinneringen aan vroeger opgehaald en tentoongesteld. Voor velen
wordt het een onderdompeling in de
vroegere schooljaren, voor anderen
een vergelijking met wat heden op de
lagere scholen gebruikt en onderwezen wordt. Echt iets voor jong en oud.
Tegelijkertijd kan ook eens geneusd
worden in de werk- en opslagruimte
van de Erfgoedcel.

13 tot 17 uur, daarna nog t/m
vrijdag 29 april te bezoeken,
telkens v an 14 tot 17 uur.
Zaal Sarkoheem,
Sarkoheemstraat 4,
8490 Zerkegem (Jabbeke) / gratis

De Velodroom /
Naar school gaan doe je ...
met de fiets natuurlijk!
Tentoonstelling / Iedereen heeft
wel eens gehoord van de uitdrukking
‘op een oude fiets moet je het leren’.
Dit vervoermiddel bij uitstek voor de
schoolgaande jeugd zetten we graag
tijdens Erfgoeddag in de kijker in de
Velodroom te Snellegem.

Erfgoeddag

Rondleidingen om 10 uur en 14 uur
POV-Parking P2, Diksmuidse
Heirweg 6, Zedelgem / gratis
www.vloethemveldvzw.be
inschrijven verplicht
info@vloethemveld.be

er valt veel te beleven

2022

Schiet op !

TOT

zondag 24 april

Ontdek deze unieke privécollectie
met als blikvanger diverse modellen
antieke fietsen en toebehoren. In dit
museum vind je ook ambachtelijk
gereedschap en allerhande curiosa
uit vervlogen tijden.

10 tot 18 uur / De Velodroom,
Woudweg naar Zedelgem 20,
8490 Snellegem (Jabbeke) / gratis
www.museumdevelodroom.be
050 81 26 67
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‘Van griffel tot tablet’

Onderwijsgeschiedenis in Koekelare
Een Erfgoeddag over onderwijs in Koekelare is natuurlijk op de eerste
plaats gericht op wie ooit hier schoolliep, maar ook wie dat geluk niet
had, zal oogjes opentrekken.

Zoals in alle gemeenten is er de
verre historische periode vooral met
namen van pastoors en kosters. In
Koekelare begint dat al in de 14de
eeuw met Johannes de Wasia, die later universiteitsprofessor in Duitsland
werd.

De parochie start met een school in
1806 en de gemeente in 1828. Uiteraard groeit hier al vanaf 1840 concurrentie, vaak met pijnlijke afloop. In
Koekelare is er dus niet gewacht tot
ze konden meedoen met de eerste
nationale schooloorlog (1879-1884),
ze kenden de truken al.
Na de Eerste Wereldoorlog deden
ze er in Koekelare, vooral in de jaren
1930-40, nog een stevig schepje
bovenop. De hele samenleving was
door deze schoolstrijd pijnlijk gespleten. Geen gezin, geen familie, geen
straat, geen wijk bleef onverdeeld.
Zelfs tot ver na de Tweede Wereldoorlog sudderde het spektakel voort.

Koekelare is tegenwoordig een onderwijscentrum. Dit huwelijk is niet altijd
rimpelloos geweest, zoals blijkt uit deze knipsels. Deze spanning heeft voor
een stuk het DNA van de gemeente helpen bepalen.

Zuster Gertrude (Valentine Huyghe)
gaf gedurende veertig jaar les in de
Vrije Lagere meisjesschool langs de
Kerkstraat. Hier zien we haar in het
vijfde leerjaar in een typisch klasdecor
(1946). Lutgarde Dewilde en Simonne
Demeyere zitten, netjes met de armen
gekruist, op de bank vooraan rechts.

4

Op de Erfgoeddag-tentoonstelling in
het HADOCK (Historisch-Archeologisch Documentatiecentrum Koekelare) en de Muziekacademie tref
je niet alleen kwalijke herinneringen
aan. Het onderwijsveld heeft ook een
enorme evolutie doorgemaakt: van
analoog naar digitaal, van gescheiden naar gemengd. Het aanbod
werd uitgebreid met onder andere
beroeps- en technisch onderwijs,
middelbaar onderwijs in beide netten,
met buitengewoon onderwijs, muziekschool en volwassenenonderwijs.
De inzet van talloze meesters en
meesteressen heeft de dorpssamenleving bij vlagen gedynamiseerd en
bij de tijd gebracht. Het cultureel en
sportief leven hebben er het meest
van genoten.

De uitgebreide verzamelingen van
heemkundigen-onderwijzers Raf
Seys en Triphon Dereeper zijn in
het Hadock (documentatiecentrum
van Spaenhiers) ondergebracht. Je
hebt als individuele bezoeker maar
één dag (24 april) om die rijkdom te
komen bewonderen en kritisch te
onderzoeken. Meteen kun je ook het
hele archief bezoeken. Een aanrader
om je zondagmiddag leerzaam en
aangenaam te vullen!

Aanbod voor scholen
Het plaatselijk onderwijs van de twee
netten heeft een hele week (maandag 25 tot vrijdag 29 april) de tijd
om met scholieren en leerlingen de
belevenissen van hun voorgangers
te komen ontdekken. Indien gewenst
kunnen ze voorafgaand in de klas
een doe-opdracht vervullen, ofwel
rond de geschiedenis van het onderwijs in Koekelare, ofwel het opstellen
van een persoonlijke kwartierstaat.

Expo

Interesse? Contacteer de dienst
cultuur via 051 61 04 94 of
cultuurentoerisme@koekelare.be.

Praktische info
Expo ‘Van griffel tot tablet.
Onderwijsgeschiedenis in Koekelare’

Opgericht in 1959 was basketbalploeg Contact
RMS het sportieve uithangbord van de Rijksschool Koekelare. De school promoot meteen
deze toen nog minder gekende Amerikaans
gerichte sport. RMS Contact overstijgt jarenlang
het provinciale niveau om in de nationale reeksen
goed mee te draaien.
Bij de overhandiging van nieuwe geel-blauwe
truitjes herkennen we staand: materiaal-meester Walter Boucquez (leerkracht RMS), Ronny
Weyne, William Brunet, Tom William Bryan (Amerikaan), Roland Eeckhout, cosponsor Wather
Decru (Elko), voorzitter Gentiel Beernaert, Jaak
Pollet (Unic), Jean Outtier (?), Johan Lansens
(broer van de burgemeester), kapitein Raymond
Arren. Gehurkt: Geert Boucquez (?), Ronny Devreker, Marc Depuydt, Luc Vervloet.

Erfgoeddag, zondag 24 april 2022
van 10 tot 18 uur
Bezoek voor scholen mogelijk van
25 tot 29 april 2022, op afspraak

Waar: HADOCK (Site Pyck),
Sint-Jorisplein 1A, 8680 Koekelare

Meer info: www.koekelare.be,
051 61 04 94,
cultuurentoerisme@koekelare.be
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Activiteiten

maart

april

zondag 27 maart

vrijdag 1 april

Het leven van de gladiatoren - Svenja Fabian

Spaenhiers / Voorstelling
Jaarboek 2022

Lezing / Het is misschien ietwat
verwonderlijk, maar indertijd had je
vrouwelijke gladiatoren! Maar ook
in deze tijd kun je er wel een tegen
komen. Neem nu Svenja Fabian,
re-enactor van Ludus Nemesis, een
Duitse gladiatorenschool. Meer
specifiek is ze een provocator, een
type gladiator die vocht met schild en
zwaard. Maar bovenop vechten, geeft
ze ook uitleg over de gladiatoren
van destijds. Hoe ze vochten, hoe ze
leefden, welke type van vechters er
waren. Met enthousiasme spreekt ze
over de gevechten in de amfitheaters
en met smaak vertelt ze hoe populair
de gladiatoren wel waren. Zo waren
er voor de fans heel wat artikelen
te koop: beeldjes van gladiatoren of
olielampjes met een drietand of een
dolk. Het was vroeger niet zoveel
anders dan nu.

Voorstelling / De auteurs zijn er

10.30 tot 12 uur
RAM Oudenburg
€ 5 (aperitief inbegrepen)
www.ram-oudenburg.be
059 56 54 01 / ram@oudenburg.be

weer in geslaagd om een gevarieerd
jaarboek bijeen te schrijven. De
redactie legt de laatste hand aan
240 bladzijden leesplezier. Volgende
onderwerpen komen aan bod: de gebeurtenissen in het ambacht Koekelare tijdens het bewind van de laatste
Bourgondiërs (1465-1492), een in
Wolfenbüttel vermoorde Ichtegemnaar, facetten van het religieus leven
in Koekelare (20ste eeuw), de Post
in Koekelare in de 19de eeuw en signalementen over de dorpsbrouwerij
in Vlaanderen en over de Romeinse
aanwezigheid in West-Vlaanderen. De
hoofdbrok beschrijft twee eeuwen
brandbestrijding en 75 jaar brandweer in Koekelare.

19.30 uur / Brandweerdepot,
Oostmeetstraat 36 Koekelare
gratis / 0473 98 24 57
info@spaenhiers.be

woensdag 13 april

Bezoek Tabakfabriek
N°253 “Sigarenmakers uit
Handzame” met gids

Vlaamse molendag
Opendeurdag / Op 24 april zwieren
alle Vlaamse molens hun deuren
open voor het grote publiek. Natuurlijk doet de Gistelse Oostmolen ook
mee. De molen is de hele dag doorlopend te bezoeken. Bij voldoende
wind wordt er ook graan gemalen!
10 uur tot 18 uur
Oostmolen, Gistel / Gratis
facebook.com/oostmolen

Fietstocht door de tijd
Fietstocht / De heemkring Gestella
gaf onlangs een verjaardagskalender
uit, versierd met twaalf aquarellen
van Germain Bonte. De tekeningen
verwijzen naar locaties die er nu
volledig anders uit zien dan pakweg
70 jaar geleden.

neem je een kijkje in het bezoekerscentrum, gelegen op de historische
site van de fabriek. Dit centrum vertelt
je het verhaal van de familie Vandenberghe tijdens WOI. Dit expobezoek
wordt uitgebreid met een rondleiding
in de huidige NEOS-fabriek.

Onder begeleiding van een gids organiseert Gestella, met medewerking
van onze dienst toerisme, drie rustige fietstochten die leiden langs deze
plaatsen vol mooie herinneringen. Op
elke plaats wordt even haltgehouden
om wat duiding te geven. De tocht
heeft een afstand van 30 kilometer
en duurt ongeveer 3 uur.

14 uur / Tabakfabriek N°253
Handzame / gratis
https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08
reserv aties@kortemark.be

zondagen 24.04, 22.05 en 19.06
13.45 uur
Molensite warandestraat 29
gratis / toerisme@gistel.be
inschrijven verplicht

Gidsbeurt / Tijdens deze rondleiding
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zondag 24 april

mei
zondag 1 mei tot
vrijdag 30 september

Filmvoorstelling ‘Tussen
water en wolken’
Film / In 2017 was er de release van
de film ‘Credo, de kraai. Een kras
verhaal over Sint-Godelieve.’
Met de nieuwe film kozen we voor
een totaal andere invalshoek. ‘Tussen
water en wolken’ vertelt het verhaal
van een jong koppel dat met een
opplooibare kano vaart van de ene
plaats naar de andere, een voor
een allemaal ankerplaatsen in het
leven van Godelieve. Startend nabij
Boulogne, Wierre-Effroy, gaan ze via
Bergues, Saint-Omer, Gent en Brugge naar Gistel.

Voorstellingen om 14.30 - 15.30 en
16.15 uur / Abdij Ten Putte
Abdijstraat 84 8470 Gistel / € 3
info@godelievev angistel.be
www.godelievev angistel.be

zondag 15 mei

Ambachtelijk gemalen
meel tijdens Rommelmarkt
Opendeurdag / Tijdens de Rommelmarkt in de warandewijk is ook de
Oostmolen, gelegen in de warandestraat, doorlopend te bezoeken
van 9u tot 18u. Die dag kan je ook
ambachtelijk gemalen meel kopen op
de molensite.
9 uur – 18 uur / Oostmolen, Gistel
Gratis te bezoeken
facebook.com/oostmolen

Voordracht over het KNIL
Lezing / De heemkring Gestella vzw
organiseert een voordracht over het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
Dit leger werd opgericht in 1830 en
was oorspronkelijk een onderdeel
van het Nederlandse leger in Nederlandsch-Oost-Indië. Alhoewel het
merendeel van de troepen bestond
uit inheemse soldaten hebben heel
wat Europeanen deel uitgemaakt van
dit leger. Ook heel wat Vlamingen
hebben zich in de loop van jaren geëngageerd en daarbij ook personen
uit de streek van Gistel, Ichtegem,
Jabbeke, Middelkerke en Oudenburg.
In 1950 hield dit Leger op te bestaan.

Over de geschiedenis van het KNIL
– dat vermoedelijk niet zo goed bij
ons is gekend - en over de rol van
de Vlamingen en streekgenoten zal
Oostendenaar Jaak Poortman het in
zijn voordracht hebben.

19 uur / Zaal “De Tap”, Grote Markt,
Gistel / € 6 (leden) € 8 (niet leden)
www.gestella.be

zaterdag 21 mei

Archeologiedagen

Activiteiten

Letterlijk en figuurlijk een bede-vaart.
‘Tussen water en wolken’ is een
filmische evocatie van het leven van
Sint-Godelieve. Apart en treffend actueel, een ontroerende film met veel
uniek beeldmateriaal.

woensdag 18 mei

Het Werken van vroeger in het nu…
Wandeling / We starten de wandeling op de ‘grote’ markt van Werken.
Historische trekpleisters bij de vleet: de Hoge Andjoen staat voor ruim
2000 jaar geschiedenis, de kerk voor ca 1500 jaar,… de kapelletjes voor
ca 200 jaar…
14 uur / Werkenplein Werken / gratis
https://kortemark.recreatex.be / 051 56 61 08
reserv aties@kortemark.be

Gladiatoren in Stad Oudenburg
Evenement / Kom je inleven in de wereld van de gladiatoren. Op het
programma staan een begeleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Gladiatoren, mensen zoals jij en ik’, workshops, een gladiatorenmaal en
het zich bekwamen in de gladiatorenstiel op het oefenveld. Activiteit
toegespitst op kinderen.

10 tot 17 uur / RAM Oudenburg
€ 10 (maaltijd en drank inbegrepen) / www.ram-oudenburg.be
059 56 54 01 / ram@oudenburg.be

7

juni

zondag 5 juni

zondag 5 juni

Bunkerdag
gemeente Zedelgem

Bunkerdag
gemeente Kortemark
Gidsbeurt / De bunker te Werken
(op de grens met Edewalle) is één
van de vele betonnen constructies
die door de Duitse bezetter werden gebouwd langs de Flandern II
Stellung.

zondag 29 mei

Activiteiten

‘aut liberi aut servi’
(‘ofwel vrij ofwel slaaf’) Jean Erven
Lezing / De voordracht gaat dieper
in op de moderne misvattingen over
Romeinse slavernij en gladiatuur. Wat
zegt de Romeinse wetgeving? De
meeste gladiatoren waren krijgsgevangenen of slaven, maar soms tekende iemand ook vrijwillig een contract. Volgens historici was ongeveer
de helft van het aantal gladiatoren
vrijwilliger. Zo vreemd was dit niet,
want het leven van gladiator bood
heel wat voordelen voor bepaalde
groepen van vrijen. Een leven als
gladiator, met gratis kost en woonst,
een salaris en geschenken van fans,
was aantrekkelijk voor bijvoorbeeld
soldaten met schulden.
10.30 tot 12 uur
RAM Oudenburg
€ 5 (aperitief inbegrepen)
www.ram-oudenburg.be
059 56 54 01
ram@oudenburg.be

De bunker te Zarren was tijdens de
eerste wereldoorlog vermoedelijk
een schuil- of opslagbunker voor het
nabij gelegen barakkencomplex. Er
zijn geen schietgaten.
Na de oorlog werd er bovenop de
bunker een stalling gebouwd.

10 tot 18 uur
Bunker Werken + Bunker Zarren
gratis / 051 56 61 08
toerisme@kortemark.be

Kortemarkse Molendag
Opendeurdag / Kortemark, ooit
een gemeente met 27 molens, stelt
op zondag 5 juni van 10u tot 17u de
Couchezmolen in Zarren en de Kruisstraatmolen in Werken open voor het
grote publiek.
De vrijwillige molenaars geven doorlopend uitleg en bij voldoende wind
wordt er ook gemalen.

10 tot 17 uur
Couchezmolen Zarren
gratis / 051 56 61 08
toerisme@kortemark.be
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Zedelgem speelde tijdens de Eerste
Wereldoorlog een belangrijke logistieke rol in het Duitse hinterland. Op
verschillende plaatsen werden munitiedepots en genieparken ingericht.
Op vandaag zijn hiervan nog sporen
terug te vinden, waaronder enkele
bunkers. Deze bunkers bevinden zich
allen op privéterrein en zijn normaal
gezien niet toegankelijk.
Op Bunkerdag kan je in Zedelgem
terecht voor drie geleide bezoeken.
Op elke locatie wacht een gids je op:
• Zeedijkweg zonder nummer (coördinaten 51°08’48.2”N 3°10’46.1”E):
langs de Zeedijkweg bevinden
zich twee beschermde bunkers
uit de Eerste Wereldoorlog. De
ene bunker maakt deel uit van een
munitiedepot, de andere hoort bij
het pionierspark van Loppem.
• Torhoutsesteenweg 100: aan de
oostgevel van deze hoeve, werd
tijdens de Eerste Wereldoorlog
een bunker gebouwd. Deze maakte
wellicht deel uit van het munitiedepot.
• Ruddervoordsestraat 44, Zedelgem (parking Café Breughelhof):
tijdens WOI werd bij het station van
Zedelgem een bunker gebouwd
die wellicht de officieren diende die
daar actief waren.
Je kan je voor één of meerdere
gidsbeurten inschrijven. Er is telkens
voldoende tijd voorzien om je van de
ene locatie naar de andere te verplaatsen met eigen vervoer (auto of
fiets). De locaties aan de Zeedijkweg
zijn niet rolstoeltoegankelijk.

Rondleidingen op elke locatie om
14.00 uur, 14.45 uur en 15.30 uur
Zeedijkweg, Torhoutsesteenweg 100
en Ruddervoordestraat 44
gratis / Inschrijven verplicht
v anaf 19 april via 050 28 83 30 of
tickets@zedelgem.be
www.zedelgem.be/bunkerdag

zondag 5 juni en maandag 6 juni
© COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEDELGEM

zondag 5 juni

Bunkerdag
Vloethemveld vzw
In en rond het Vloethemveld is er
zowel in WO I als in WO II een zeer
nadrukkelijke militaire aanwezigheid
geweest. Hetzij als oefenterrein, als
opslagplaats voor munitie en als
onderkomen voor wellicht 120.000
krijgsgevangenen. Hoe dit in elkaar
zit zal een gids je vertellen tijdens
een bezoek aan dit unieke ‘verborgen’ gebied.

Evenement / Oudenburg, het jaar 180. De inwoners van de nederzetting zijn
enthousiast, op het marktplein praat iedereen over gladiatoren. Op posters
met beeltenissen van deze krijgers staan aankondigingen van het duel. Straks
is het eindelijk zover en gaan ze allemaal kijken naar de grote gladiatorengevechten. Ook rond de arena hangt er spanning. De smid repareert de uitrusting, de medicus verzorgt een gewonde strijder, in de damesboetiek worden
liefdesdrankjes op basis van gladiatorenzweet verkocht, …
Het Romeins Weekend laat je proeven van alle facetten van het leven van de
helden en heldinnen van de arena! Aan de hand van re-enactment, theater,
workshops en een ambachtenstraat krijgen de bezoekers een waarheidsgetrouw scenario van zo’n 1800 jaar geleden voorgeschoteld, met als apotheose
echte gladiatorengevechten in een arena. Romeinse lekkernijen en snuisterijen
zijn te koop op de markt of bij de arena. Drank- en eetstandjes zorgen voor het
op peil houden van de broodnodige energie. De allerjongsten kunnen terecht
in thematische kidscorners. Vergeet ook de tentoonstelling ‘Gladiatoren. Mensen zoals jij en ik’ niet te bezoeken.

10 tot 17 uur / RAM Oudenburg / € 5 / www.ram-oudenburg.be
059 56 54 01 / ram@oudenburg.be

Rondleidingen om 10.00 uur en
14.00 uur (duur: 2,5 uur)
Vloethemveld, 8210 Zedelgem
Afspraak met de gids aan de
nieuwe parking POV/Vloethemveld (GPS: N 51.1425° - O 3.1180°)
Inschrijven via www.vloethemveldvzw.be/activiteitenkalender /
meer info via
info@vloethemveldvzw.be

Activiteiten

Breng aangepaste (regen-)kledij,
wandelschoenen of laarzen mee
(Drassig bij nat weer). Geen honden
toegelaten. De wandeling is niet
rolstoeltoegankelijk.

Romeins Weekend ‘Gladiatoren.
De weg naar de eeuwige vrijheid’

zondag 12 juni

Bezoek aan de Sint Hadrianuskerk te Handzame
met gids (Herman Joseph)
Gidsbeurt / De Sint-Hadrianuskerk (1614) is een gotische driebeukige hallenkerk, zoals er in de Westhoek veel zijn. In 1921-1922 werd de kerk heropgebouwd na de ernstige beschadigingen tijdens de 1e Wereldoorlog.

14 uur / Sint-Hadrianuskerk Handzame / gratis
https://kortemark.recreatex.be / 051 56 61 08
reserv aties@kortemark.be
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juli
zondag 10 juli

Fietstocht: Als stenen
konden spreken (met gids)
Fietstocht / Na de uitbundige
inhuldigingen in steden en dorpen,
beseften vele WOI-soldaten dat er
duizenden makkers niet terugkwamen! Het besef groeide dat deze
offers niet vergeten mochten worden.
14 uur / Sint Bartholomeuskerk
Kortemark / gratis
https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08
reserv aties@kortemark.be

woensdag 13 juli

Bezoek Tabakfabriek
N°253 “Sigarenmakers uit
Handzame” met gids
Gidsbeurt / Tijdens deze rondleiding

Activiteiten

Godelieveprocessie
Evenement / De Godelieveprocessie beeldt in 18 groepen elke fase uit
Godelieve’s leven uit. Het spiegelt
haar levenshouding en is een voorbeeld voor heel herkenbare problemen die ook vandaag nog bestaan.
Armoede, verdrukking, kansarmoede
en vrouwenrechten zijn rechten waar
Godelieve voor vocht. Ze zorgen zelfs
vandaag nog altijd voor onrecht. De
processie probeert een dringende
aanpak van zo’n teleurstellende samenleving te rechtvaardigen door het
aan de kaak te stellen.
In het licht daarvan, volgt na de
processie een heus volksfeest waar
iedereen op uitgenodigd wordt om
samen met de processiegangers
te klinken op hoop voor een betere
wereld. De opbrengst van dit feest
gaat integraal naar een vereniging
voor kansarmen.

16 uur / centrum Gistel
processie@godelievev angistel.be
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neem je een kijkje in het bezoekerscentrum, gelegen op de historische
site van de fabriek. Dit centrum
vertelt je het verhaal van de familie
Vandenberghe tijdens WOI. Dit expobezoek wordt uitgebreid met een
rondleiding in de huidige NEOS-fabriek.

14 uur / Tabakfabriek N°253
Handzame / gratis
https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08
reserv aties@kortemark.be

Wat is een
beeldbank?
Een beeldbank is een verzameling van digitaal beeldmateriaal (foto’s,
prenten, digitale reproducties van kunstwerken enz.) dat opgeslagen
wordt in een databank die via internet online ter beschikking kan
worden gesteld. De online beeldbank presenteert zich dan als een
virtuele collectie die voor het publiek wordt ontsloten.

Bij Kortemark gingen ze
met ‘Westhoek verbeeldt’
in zee:
Wat is ‘Westhoek verbeeldt’?

Hoe werkt het?

‘Westhoek verbeeldt’ is een regionale
erfgoedbank met bedreigd particulier
beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers en
professionals wordt opgespoord,
bewaard en ontsloten. Daarnaast
wordt de beeldbank aangevuld met
beelden uit publieke collecties zoals
die van archieven en musea. Ook
lokale kranten vanaf 1819 kunnen
worden geraadpleegd.

Een uitgebreid netwerk van enthousiaste bewoners, vrijwilligers, cultuurbeleidscoördinatoren, archivarissen,
erfgoedcoördinatoren en lokale
beleidsmakers werken samen om
het erfgoed en de verhalen van de
Westhoek te bewaren voor de toekomst en voor iedereen toegankelijk
te maken.

Beeldbank

Verschillende Gintergemeenten werken aan een beeldbank om zo oude
beelden bij een groter publiek te krijgen. Er werd voor verschillende partners gekozen maar de insteek blijft dezelfde: het verzamelen van beeldmateriaal om deze toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Vrijwillige medewerkers gaan in hun
eigen dorp op zoek naar unieke
foto’s, affiches, prentbriefkaarten …
verborgen in koekendozen, kasten of
op zolder.
De foto’s worden gedigitaliseerd, er
wordt een beschrijving aan toegevoegd en worden vervolgens op de
erfgoedbank geplaatst.
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“Ik vind het leuk om via de foto’s te
vertellen wat geweest is. Ze vertellen
een stukje geschiedenis, een beleving,
een verhaal over de man in de straat.”

Beeldbank

Ludo, vrijwilliger ‘Kortemark verbeeldt’

Wie werkt mee?
De vrijwilligers van ‘Westhoek
verbeeldt’ vormen per dorp een
kleine kern waarbinnen een lokale
‘verbeeldt’-coördinator instaat voor
het organiseren van overleg, logistieke en financiële ondersteuning en
coördinatie van de vrijwilligersgroep.
In totaal zijn er zestien kernen en
zo spreidt de werking zich uit van
‘Kortemark Verbeeldt’ tot ‘De Panne
verbeeldt’.
De professionele omkadering in de
gemeenten wordt aangevuld met
een overkoepelende coördinatie
door Erfgoedcel CO7, Cultuuroverleg
Ijzervallei, Viertoren en de gemeente
Kortemark.

Meedoen in Kortemark
Ben je geboeid door het verleden
van jouw regio? Krijg je het warm bij
het zien van oud beeldmateriaal?
Dan is vrijwilligerswerk bij ‘Kortemark
Verbeeldt’ zeker iets voor jou!
Je komt terecht in een klein team
dat een (h)echte groep vormt. Als
vrijwilliger ga je in Kortemark als een
echte erfgoeddetective op zoek naar
unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten ... die worden gedigitaliseerd. Dat
digitaliseren kan van thuis uit maar
ook tijdens vaste tijdstippen waarin je
met alle vrijwilligers van jouw lokale
kern samenkomt en wordt ondersteund door een professional.

Tentoonstellingen
Enkele keren per jaar pakken we ook
uit met een eigen tentoonstelling.
Hiermee trachten we deze oude
foto’s, dia’s, postkaarten,… in de kijker
te zetten en de bevolking te overtuigen van de historische waarde van
dit beeldmateriaal.
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Naast de jaarlijkse kermistentoonstelling in Kortemark of de deelgemeenten, organiseerde ‘Kortemark
Verbeeldt’ dit jaar opnieuw een
tentoonstelling in De Roende. Ditmaal doken de vrijwilligers in de rijke
geschiedenis dat het paard heeft
gespeeld doorheen het verleden van
onze gemeente. Denk bijvoorbeeld
aan de talrijke processies, paardenkoersen of boerderijen waar het
paard onmisbaar was.

In Ichtegem, Koekelare, Oudenburg en
Torhout werd voor Souvenhiers gekozen:
Benieuwd hoe bepaalde straten er vroeger uitzagen? Of wil je foto’s met
erfgoedwaarde bekijken? Neem dan zeker een kijkje op de beeldbank Souvenhiers. Op deze beeldbank kan je oude foto’s, postkaarten, affiches of krantenartikels van Koekelare, Ichtegem, Torhout en Oudenburg terugvinden. Niet
gevonden wat je zoekt? De beeldbank wordt nog regelmatig aangevuld.
Nieuwsgierig naar wat de beeldbank tot nu toe al bevat? Een kijkje nemen kan
via www.souvenhiers.be.

Een voorbeeld uit Oudenburg
Wist je dat de beeldbank van Oudenburg al heel wat foto’s van vroeger
bevat? Op www.souvenhiers.be/Collection?c=11 kan je oude postkaarten,
straatbeelden, foto’s van wielerwedstrijden… terugvinden. Niet gevonden
wat je zoekt? De beeldbank wordt
nog regelmatig aangevuld door de
stad en de erfgoedkring 8460.

© STAD OUDENBURG

Herken jij waar de onderstaande
foto in Oudenburg in 1978 werd
genomen? Als je langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk wandelt is de kans
groot dat je dit straatbeeld al gezien
hebt. Het bevindt zich op de hoek van
de Kapellestraat met de Mariastraat.
Hoewel de hoek waar in 1978 slagerij
Dirk was terug te vinden al veranderd
is, zijn toch een aantal zaken hetzelfde gebleven. Zie jij welke?

Beeldbank

Vroeger en nu

© STAD OUDENBURG

Kapellestraat in 1978 en nu
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En ook in Zedelgem kan je oud beeldmateriaal
online bekijken via Erfgoed in Zicht.
In het gemeentearchief bevindt zich een schat aan foto’s, dia’s,
prentbriefkaarten, affiches, kaarten en andere erfgoedobjecten.
Via www.erfgoedinzicht.be is het mogelijk om de collecties digitaal
te raadplegen.

Hoe vind ik de collectie van de
gemeente Zedelgem?
Al meer dan 1.300 foto’s online

Beeldbank

Sinds midden 2020 is de gemeente Zedelgem, samen met heel wat
andere lokale besturen en musea,
aangesloten bij de Vlaamse erfgoeddatabank Erfgoed in Zicht. Achter de
schermen wordt in het Gemeentearchief hard gewerkt om een eerste
deel van de collectie te digitaliseren,
te beschrijven en online te plaatsen.

Op Erfgoed in Zicht vind je een
enorme hoeveelheid aan informatie.
Je kan makkelijk naar de collectie
van de gemeente Zedelgem navigeren door te klikken op ‘Collecties’
en vervolgens bij ‘Organisatie’ het
‘Gemeentearchief Zedelgem’ aanklikken. Van daaruit kan je verder filteren,
of gewoon rustig door de collectie
bladeren. Laat ook gerust een reactie
achter als je meer weet over een
stuk.

© COLLECTIE GEMEENTEARCH

IEF ZEDELGEM

Niet van alle stukken kennen we de
achtergrond, we maken daarom ook
van het platform gebruik om meer
informatie te verzamelen: wie bijvoorbeeld meer weet over deze klasfoto uit
Zedelgem, kan een mailtje sturen naar
archief@zedelgem.be of een reactie
plaatsen online.

Bovendien is digitalisering een arbeidsintensieve opdracht. Om zo veel
mogelijk erfgoed online te plaatsen,
zijn we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die stukken willen digitaliseren of meehelpen om beelden te
beschrijven. Geen voorkennis vereist,
alleen een hart voor lokaal erfgoed!
Interesse? Neem contact op!

Wist je dat?
Ingekleurde prentbriefkaart ‘De Statiestraat’ in Zedelgem,
collectie Gemeentearchief Zedelgem

Momenteel vind je online al meer dan
1.300 foto’s, prentbriefkaarten en
erfgoedobjecten over de vier deelgemeenten die je meenemen naar een
ver of minder ver verleden. De beelden zijn afkomstig uit het gemeentearchief en verschillende schenkingen
die de gemeente over de jaren heen
mocht ontvangen.
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Gezocht maar niet gevonden?
Lang niet alles is (al) digitaal beschikbaar: door de beperkingen
van auteurs- en privacywetgeving
of afspraken met eigenaars is het
niet mogelijk om alles te publiceren. Als je niet vindt wat je zoekt,
kan je steeds een mailtje sturen
naar de dienst erfgoed en archief.
We bekijken graag hoe we je kunnen helpen bij je zoektocht.

Ook de bevolkingsregisters en akten
van geboorte, huwelijk en overlijden
zijn online raadpleegbaar via
www.archiefbank.zedelgem.be.
Daarnaast worden de inventarissen
van het gemeentearchief en private
archieven stelselmatig ter
beschikking gesteld via
probat.west-vlaanderen.be. Je vindt
er onder andere de inventarissen van
de kerkarchieven van Sint-Martinus
Loppem en Sint-Andreas Aartrijke.

Tentoonstellingen
Gooi die oude
foto’s niet weg!

Bezoek de Oostmolensite
en het bezoekerscentrum
Tentoonstelling / Vanop afstand

Een beeldbank zonder beelden
is natuurlijk maar niets. Daarom
gaan we op zoek naar nieuwe
beelden die aan deze collecties
kunnen worden toegevoegd.
Heb je zelf nog beelden die je
beschikbaar wil stellen, ken je
iemand die oude beelden liggen
heeft of wil je graag als vrijwilliger aan de slag om deze beelden
online te krijgen? Dan kun je bij de
verschillende gemeenten terecht
via de onderstaande contactgegevens.

Kortemark

cultuur@kortemark.be
051 56 61 08

Ichtegem

archief@ichtegem.be
059 34 22 78

Koekelare

info@spaenhiers.be
0473 98 24 57

Oudenburg

beeldbank@oudenburg.be
059 56 84 74

Torhout

vrijetijdshuis@torhout.be
050 22 07 70

Zedelgem

www.zedelgem.be/afspraken
050 81 44 14

zie je de wieken van de Oostmolen al
vrolijk draaien in de wind. Ze nodigen
je uit om deze unieke Gistelse windreus te bezoeken.
Klim via de stijle trap naar het hart
van de molen en duik in het verleden
van een oud molenaarsbedrijf. Het
krakende, zwoegende hout en alle
bewegende onderdelen vormen een
indrukwekkend schouwspel waarmee
graan tot meel wordt vermalen en
lijnzaad tot olie wordt geperst.
Wist je trouwens dat we in Gistel ooit
verschillende generaties molenbouwers hadden en burgemeester Alfred
Ronse zelf een andere molen liet
bouwen in 1933? Dit alles en nog veel
meer kom je te weten in het bezoekerscentrum.
Het nabijgelegen flandrienmuseum
over onze Gistelse wielerhelden en
de heemkundige kring Gestella die
zich in de schuur bevinden maken je
bezoek compleet.
Elke zondagnamiddag van april tot
half oktober laten onze enthousiaste molenaars de wieken draaien en
worden er doorlopend rondleidingen gegeven. Op regelmatige basis
wordt er ook graan gemalen en olie
geslaan.

Oostmolen Warandestraat 29,
8470 Gistel

dinsdag 29 maart tot en
met zondag 23 oktober

Gladiatoren, mensen zoals
jij en ik
Tentoonstelling / De tentoonstelling brengt het verhaal van de
gladiatoren die elkaar bevochten in
de arena’s van het Romeinse Rijk. De
belangrijke thema’s als de aankoop
op de slavenmarkt, de training in de
gladiatorenschool en de gevechten komen aan bod, maar de focus
wordt gelegd op het leven achter de
schermen, achter de grote publieke
optredens waar het spektakel centraal stond. Aspecten zoals het dieet,
de lichaamsverzorging, de entourage en de fans krijgen ruimschoots
aandacht. Vastgeroeste mythes
worden ontkracht, maar ook linken
met de huidige actualiteit gelegd.
Gladiatorengevechten waren ‘big’
in de wereld van het entertainment.
Gladiatoren konden een sterrenstatus bereiken, vergelijkbaar met die
van populaire voetballers nu.

RAM Oudenburg / € 5
www.ram-oudenburg.be
059 56 54 01 / ram@oudenburg.be
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Tentoonstelling

‘Schot in de Roos’
lanceert campagnebeeld

tentoonstelling zal zowel voor jong
als oud aantrekkelijk zijn. De geschiedenis van de schutters zal dan ook
op een interactieve manier verteld
worden. Je zal er onder andere door
middel van VR game kunnen boogschieten. Vanaf zondag 24 april is
iedereen welkom!”.

Het Kasteel Ravenhof in het gelijknamige Ravenhofpark staat vanaf
zondag 24 april tot en met zondag 11
september in het teken van boogschieten. De oudste vereniging van
het stad, de koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan, start er dat
weekend hun tentoonstelling onder
de noemer ‘Schot in de roos’.
Dat het een schot in de roos is, dat
staat vast. Je komt als bezoeker
meer te weten over de geschiedenis
van de schutters én je kan aan de
slag met Virtual Reality. Een tentoonstelling om u tegen te zeggen.
De scenografie komt van de hand
Jan D’Hondt, bekend van de onderneming Ateljé D uit Roeselare.
Het campagnebeeld is voor deze
tentoonstelling dan ook een mix van
het verleden (beeld Heilige Sint-Sebastiaan) en heden (Virtual Reality).
Een beleving voor jong en oud.

Liefhebbers van kunst en cartoons
kunnen genieten van verschillende
werken van internationaal gerenommeerde cartoonisten die in het
park tentoongesteld worden. Deze
werken, gemaakt door laureaten van
de gelijklopende cartoonwedstrijd
onder leiding van Luc Descheemaeker (O’Sekoer), kaderen in het thema
van de schutterij. Een jury (met
onder andere deputé Bart Naeyaert
en schepen van cultuur Lieselotte
Denolf) zal midden maart de inzendingen beoordelen. De keuze van de
vele inzendingen kan je bewonderen
vanaf zondag 24 april.

Wie meer wil weten over de tentoonstelling kan alles volgen via www.visittorhout.be of via de Facebookpagina
van Torhout Levende Stad. Wil je
graag al een groepsbezoek vastleggen? Dan kan je contact opnemen
met het Vrijetijdshuis.

Volgens Schepen van Cultuur Lieselotte Denolf is deze tentoonstelling
een meerwaarde voor Torhout. “Deze

De tentoonstelling zal geopend zijn op woensdag-, zaterdag- en
zondagnamiddag (telkens v an 13u30 tot 17u30). Tijdens de
zomermaanden, juli en augustus, zal de tentoonstelling geopend
zijn v an woensdag- tot en met zondagnamiddag. Dit telkens ook
v an 13u30 tot 17u30.

Colofon
Ginter is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van Gistel, Ichtegem,
Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.
Verantwoordelijke uitgever: Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Vormgeving en druk Stelvio D’Houst, die Keure

Met de steun van:

