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WOI
Het leven achter het front
Bissegem en omgeving

Bissegem 1914 - 1918
Tussen Flugplatz en
Munitionslager
Bissegem, een kleine vlassersgemeente ten
westen van Kortrijk, ligt vanaf midden oktober 1914 in het
Duitse Operationsgebiet.
De vlasindustrie valt zo goed als stil en de bevolking wordt
door de Duitse bezetters gedwongen voor hen te werken,
eerst in Marke, later bij Wervik en in Noord-Frankrijk. Nog
belangrijker zijn de aanleg van een munitiedepot in de loop
van 1916 en van een vliegveld, dat vanaf januari 1917 in
gebruik genomen wordt.
De ligging tussen beide belangrijke militaire installaties zorgt
ervoor dat Bissegem vanaf eind 1916 geregeld getroffen
wordt door luchtbombardementen, waarbij heel wat burgers
omkomen.

De margriet, symbool en bloem
van de Belgische soldaat in WOI

KANTOOR BISSEGEM

Naast een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlog,
gebaseerd op diepgaand historisch onderzoek, biedt dit boek
ook een uitgebreide lijst van oorlogsslachtoffers, oud-strijders
en ook opgeëiste arbeiders.
Het boek is rijk geïllustreerd en telt ca. 350 blz.
De verkoopprijs is 34,95 Euro.
Het boek is verkrijgbaar op de tentoonstelling
of via aok4@telenet.be .

Organisatie
Heemkundige Werkgroep
Bissegem

Stefaan Bral
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Oorlog om de geesten
Rudi Vranckx
Do. 13 oktober om 20u15 – 9 Euro
De oorlog in onze tijd.
Een stroomversnelling in de geschiedenis. Koloniale grenzen
verliezen hun betekenis en oude kaarten duiken weer op.
De grootmachten spelen hun spel.
De nachtmerrie van een kalifaat overheerst het nieuws.
De oorlogen in het Midden-Oosten zijn niet langer een ver-vanmijn-bedshow. Van Vilvoorde en Antwerpen tot aan het front
met IS in Syrië en Irak: Rudi Vranckx neemt je mee in de
zoektocht naar het journalistieke verhaal van deze tijd, in de
echte en in de virtuele wereld.
Film “Bissegem vroeger”
Albert Vanhalst
Woe. 19 oktober om 14u. (met koffie en gebak) – 5 Euro
Woe. 19 oktober om 20u. (incl. gewone consumptie) – 5 Euro
Voormalig fotograaf Albert Vanhalst en zijn vader Pieter
Vanhalst waren jarenlang de enige fotografen in onze
gemeente. Zij filmden ook heel wat dagelijkse activiteiten,
gebeurtenissen en plechtigheden vanaf de jaren 1930.
Uit dit rijke beeldarchief wordt geput voor een film van meer
dan een uur over onze gemeente.
De grooten oorlog tussen de patatten
Gezelschap Lien en Bart
Do. 20 oktober om 14u.
Schoolvoorstelling over de Eerste Wereldoorlog met muziek.
Aan de hand van allerlei voorwerpen, ondersteund door
muziek en visuele beelden, wordt een ongewoon beeld
van de Eerste Wereldoorlog geschetst.
Evocatie “Bissegem tijdens de Eerste Wereldoorlog”
Crescendo en Edelweiss
Zat. 22 oktober om 19u30 – 8 Euro
Een kunstzinnig en artistiek eerbetoon
aan de Bissegemse burgerslachtoffers
en gesneuvelden van de Eerste
Wereldoorlog, gebracht door
concertharmonie Crescendo
en toneelvereniging Edelweiss.
Dezelfde opvoering
werd ook gebracht in 2014.

Programma
Alle activiteiten vinden plaats in
OC De Troubadour,Vlaswaagplein 3, Bissegem.
Voordracht “Oorlog om de geesten” Rudi Vranckx
Do. 13 oktober om 20u15 – 9 Euro
Meer info te verkrijgen bij OC De Troubadour.
Opening tentoonstelling
Vrij. 14 oktober om 19u. (enkel op uitnodiging)
Tentoonstelling
Zat. 15 oktober tot Zon. 23 oktober – 2 Euro (-12j. gratis)
open van 10 – 19u. (weekend), 14 – 18u. (week)
Bij activiteiten 's avonds blijft de tentoonstelling geopend
tot bij de aanvang van de activiteit.
Wandeling
Zon. 16 en 23 oktober om 10u. en 14u30 – 2 Euro
Groepen (>10 personen) dienen vooraf contact op te nemen.
Op aanvraag kunnen de wandelingen voor groepen
ook op andere ogenblikken georganiseerd worden.
Film “Bissegem vroeger” Albert Vanhalst
Woe. 19 oktober om 14u. (met koffie en gebak) – 5 Euro
Woe. 19 oktober om 20u. (gewone consumptie inbegrepen) – 5 Euro
Schooltoneel “Den groten oorlog tusschen de patatten”
Gezelschap Lien en Bart
Don. 20 oktober om 14u.
Meer info te verkrijgen bij OC De Troubadour.

TENTOONSTELLING
Zat. 15 oktober tot zon. 23
oktober – 2 Euro (-12j. gratis)
open van 10 – 19u. (weekend), 14 – 18u. (week)
Een uitzonderlijke expositie over de gemeente en
de nabije omgeving tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Tientallen foto's en talloze objecten belichten de
gebeurtenissen. In samenwerking met Frankie
Van Rossem (bekend van tijdelijke tentoonstellingen in de IJzertoren), Philippe Delameilleure
(die o. m. meewerkte aan de tentoonstelling
“Kortrijk bezet 14-18”) en Peter Roets.
WANDELING
Zon. 16 en 23 oktober om 10u. en 14u30 – 2 Euro
Een gids neemt u mee op een wandeltocht van ongeveer 4 km
doorheen de gemeente op zoek naar de sporen van
de Eerste Wereldoorlog.
BIER IN DE EERSTE WERELDOORLOG Jan Vancoillie
Vrij. 21 oktober om 20u. – 10 Euro
Jan Vancoillie vertelt over de invloed van de Eerste Wereldoorlog
op het caféleven en de bier- en brouwerswereld in België.
Tussendoor worden vijf bieren gedegusteerd die een link hebben
met de Eerste Wereldoorlog.
HEEMKUNDIGE WERKGROEP BISSEGEM
www.heemkunde-bissegem.be
reservaties@heemkunde-bissegem.be
info@heemkunde-bissegem.be • tel. 056 35 55 32 - 0475 39 44 60

Voordracht “Bier in de Eerste Wereldoorlog”
Jan Vancoillie
Vrij. 21 oktober om 20u. – 10 Euro (met bierproeverij)
Evocatie “Bissegem tijdens de Eerste Wereldoorlog”
Crescendo en Edelweiss
Zat. 22 oktober om 19u30 – 8 Euro
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Bertrand
www.zetels-perle.be

0497 45 30 73 • krystal-cleaning@hotmail.com

