HERDENKING ‘RAMP VAN BOUSBECQUE’
ZONDAG 1 JULI 2018
INHULDIGING GEDENKPLAAT TE COMINES (F)
voor de 38 slachtoffers uit Zele, Hamme en Baasrode
De opeisingen van werklieden tijdens WO I uit onze streek hebben een zeer hoge dodentol
geëist. Talrijke Zelenaars en Hammenaars lieten het leven als arbeiders achter het front in
penibele omstandigheden of door oorlogshandelingen. Zo heeft Hamme het hoogste aantal
omgekomen opgeëisten van alle gemeenten in België.
Wat Zele betreft, was de ‘Ramp van Bousbecque’ van 26 juni 1918 het meest dramatische
oorlogsmoment. Bij een geallieerd luchtbombardement die dag op de bevoorradingszone
Leievallei achter het Duitse oorlogsfront, werden vier fatale bommen gedropt boven de
fabriek van de Blancs de Comines, waar een werkbrigade opgeëisten uit onze streek
ondergebracht was. Er vielen 38 slachtoffers: 20 uit Zele, 14 uit Hamme en 4 uit Baasrode.
Over de feiten en hun context verscheen een uitvoerige bijdrage in ons actuele jaarboek nr. 48.
Vandaag herinnert niets nog aan dat feit. Om die reden hebben de Heem- en Oudheidkundige
Kring Zele en Heemkring Osschaert Hamme een gezamenlijk project op het getouw gezet om
te komen tot een officiële gedenkplaat ter plaatse, met toestemming van de stad Comines (F)
en met steun van de gemeenten Zele en Hamme. De officiële inhuldiging van die gedenkplaat,
met de individuele namen van alle 38 slachtoffers, vindt plaats op zondag 1 juli e.k.
Om aan die herdenking en inhuldiging te kunnen deelnemen, heeft Heemkring Osschaert
Hamme een autocarreis (halve dag) georganiseerd als volgt:
-

-

13.30 u: vertrek te Hamme (ID+ Center, Sint-Jansstraat)
13.50 u: opstap te Zele (ingang NMBS-station)
15.00 u: onthaal met koffie en gebak in de retroherberg In den Grooten Moriaen,
verbonden aan het tabaksmuseum te Wervik (B).
Facultatief: bezoek aan de tentoonstelling “Wervik 2050 jaar”
(Tabaksmuseum). Kostprijs 4,5 euro, ter plaatse te betalen.
17.00 u: plechtige inhuldiging van de gedenkplaat aan de voormalige fabriek van de
Blancs de Comines, 211 Rue de Wervicq te Comines (F)
18.00 u: receptie en avondmaal te Wervik (B), restaurant Het Vredig Gerecht
Aperitief is een picon vin blanc, een glaasje bubbels of fruitsap.
Menu: stoofpotje van varkenswangen in donker streekbier
ofwel een visserspotje (keuze op voorhand aangeven a.u.b.)

Deelnameprijs: 50,- euro.
In deze prijs is inbegrepen: de verplaatsing, de ontvangst met koffie en taart, deelname aan de
inhuldiging, het aperitief en het avondmaal incl. een koffie achteraf.
Niet inbegrepen: facultatief museumbezoek te Wervik en de dranken bij het avondmaal.
Inschrijven: telefonisch aan dhr. André Van Bossche, voorzitter Heemkring Osschaert,
tel. 0474 / 22 59 19 (menukeuze opgeven), per mail museumvanbogaert@scarlet.be,
of per post via het inschrijfformulier in bijlage. Wacht niet te lang, vol is vol!
Betaling per overschrijving op rek.nr.: BE74 4432 6130 8107 van Heemkring Osschaert te
9220 Hamme. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling.

