De Chinese arbeiders te Poperinge tijdens de
Eerste Wereldoorlog
Het verhaal van de 'koelies'
Uitstap met de koelietrein op zaterdag 2 september
met Patrick Boone als machinist
Tijdens de Groote Oorlog mobiliseert Groot-Brittannië
miljoenen mannen en vrouwen: gevechtseenheden,
genietroepen, logistieke bataljons, chirurgen, verpleegsters
maar ook arbeiders. De enorme omvang van die industriële
oorlog verplicht de Britten immers op zoek te gaan naar
steeds meer mankracht. Om de oorlog in de achterhoede te
ondersteunen, rekruteren de Britten o.a. Chinese
arbeidskrachten. Dit Chinese Labour Corps ontlast de
gevechtstroepen van die vervelende, maar zo noodzakelijke
logistieke werkzaamheden. In de zomer van 1917 arriveren de
eerste Chinezen te Poperinge.
Het wel en wee van dit bijzonder Chinese Labour Corps word je op zaterdag 2 september 2017 verteld door
ons bestuurslid en notoir kenner van de Eerste Wereldoorlog, Patrick Boone. Dit keer hoor je het verhaal van
de koelies niet in een lezing maar als passagier op de Original Express. Inderdaad, een toeristisch treintje zal
je langs alle belangrijke plaatsen brengen waar verschillende facetten van dit bijzonder legercontingent
worden toegelicht: hun reis naar het verre Westen, hun verblijf te Poperinge en hun taken en tijdverdrijf. Maar
ook hun amoureuze affaires en de onvermijdelijke confrontatie met de dood. Kortom, een niet te missen
alternatief, maar zeer boeiend verhaal.

Praktische gegevens :
Zaterdag 2 september
Vertrek van op het 'perron' op het Oudstrijdersplein om 10.00 u. (Formule A) en om 14.00 u.
(Formule B).
Het treintje legt dus hetzelfde traject af tijdens de voormiddag en tijdens de namiddag.
De rondrit zelf duurt 3 uur.
Onderweg wordt een halte voorzien voor een drankje dat in de deelnameprijs is inbegrepen.
Voor eventuele vertragingen kan geen schadevergoeding worden geëist aan de heemkring.

Prijs deelname (inclusief : treinrit, gids, toegang, consumptie)
Leden : 14 euro Niet-leden : 16 euro
Er wordt gevraagd om het gekozen bedrag per persoon over te schrijven op
rekening van Aan de Schreve nr. BE59 0682 4060 8426
met vermelding van ofwel 'Formule A' ofwel 'Formule B'.
Wanneer bijv. formule A het eerst is volzet, zullen de overtolligen, na verwittiging,
overgeheveld worden naar formule B of omgekeerd.
Het aantal plaatsen is beperkt!!!

