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VOORUITBLIK 2019

NOOIT 
MEER 

OORLOG
---

Het Meetjesland 
herdenkt het einde 

van de Eerste 
Wereldoorlog

---

Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,  

Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, 

Maldegem, Nevele, Sint-Laureins,  

Waarschoot, Wachtebeke,  

Zelzate, Zomergem
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AALTER

HERDENKING MET 
TENTOONSTELLING,  
LEZING EN OPTREDEN  
VAN WILLEM VERMANDERE
Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen, Sint-Maria-Aalter 
---

De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete organiseert 

het hele weekend activiteiten om de oorlogsslachtoffers uit 

Aalter en Sint-Maria-Aalter te herdenken. 

---
ZATERDAG 17 NOVEMBER
• 17 uur: viering en opening van de tentoonstelling over  

het Duitse vliegveld op het Sint-Pietersveld.
• 18 uur: herdenking en naamafroeping van de slachtoffers 

van de Eerste Wereldoorlog uit Aalter en Sint-Maria-Aalter.
• 20 uur: optreden van Willem Vermandere met oorlogsliederen. 

De tentoonstelling is ook te bezichtigen op 18 en  
19 november, van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. 

Tickets Willem Vermandere: € 20. Inschrijven kan na de 
viering of via 09/374.68.58 (Bart De Meyer)

MAANDAG 19 NOVEMBER
• 19.30 uur: lezing ‘Een Duits vliegveld op de grens van Aalter 

en Ruiselede’ door Jean Camerlinckx.

Het herdenkingsweekend is een organisatie van de Heemkundige 
kring Arthur Verhoustraete en de werkgroep Verenigingen  
Sint-Maria-Aalter.

17, 18 EN 19 NOVEMBER

© COMEET
Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo

EINDREDACTIE: Leontine Dhondt
GRAFISCH ONTWERP: www.josnotteboom.be 
DRUK: www.drukdemaertelaere.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Stijn Coppejans, voorzitter COMEET

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
Deze activiteiten waren niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers.

www.uitinhetmeetjesland.be/1918

2014-18
meetjesland
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EEKLO

MUZIEKTHEATER 
‘UB-29’ – TG VAGEVUUR  
EN BRUSSELS EXPERIMENTAL 
20.30 uur, CC De Herbakker

---

Jonge helden duiken in het nieuwste monster van staal naar 

een plek in de geschiedenisboeken. Een jaar later zinkt UB-29 

in de zanderige modder van de Oostendse kust om vergeten 

te worden. TG Vagevuur en Brussels Experimental nemen je 

mee in een gedachtetrip naar de rand van de dood.

---

Meer info en tickets: www.eeklo.be/cultuurcentrum

CONCERT
‘WHERE THE POPPIES BLOW,  
SONGS OF WAR’ – GIANNI MARZO 
20.30 uur, N9 Villa

---

Gitarist Gianni Marzo, begeleid door een indrukwekkende 

liveband, brengt originele covers van oorlogsnummers, van 

o.a. Leonard Cohen, PJ Harvey, Sam Amidon, Suzanne Vega, 

Wilco, Bob Dylan, The The en Josh Ritter.

---

Meer info en tickets: www.n9.be 

ELF NOVEMBERVIERING
• 10.30 uur: huldiging aan het oorlogsmonument op de 

begraafplaats in de Molenstraat.

• 11.00 uur: viering in de Sint-Vincentiuskerk, met aansluitend 

huldiging aan het monument ‘Soldaat en het meisje’ 

(Canadaplein) en aan de gedenkplaat aan het stadhuis.

AVONDSPEKTAKEL 
‘IN EECLOOSCHE VELDEN’
17 uur, Markt 

---

Gezinsbond Eeklo i.s.m. kunstacademie Eeklo organiseert een 

grootse fakkeltocht van drie kilometer, met zang, muziek en 

vertellingen. De stoet vertrekt op de Markt en gaat richting 

Jachthaven. Daar wachten kneutels en zurkelsoep uit de 

authentieke veldkeuken. Het spektakel wordt afgesloten met een 

groot volksfeest om vier jaar oorlogsellende te doen vergeten.

---

Meer info: www.gezinsbondeeklo.be 

9 NOVEMBER

11 NOVEMBER

7 DECEMBER

17 NOVEMBER

Naar aanleiding van de herdenking van de  
Eerste Wereldoorlog liet het stadsbestuur een mozaïek 

maken door Gino Tondat, in samenwerking met de 
Kunstacademie van Eeklo en meer dan 60 vrijwilligers.  

Dit mobiele kunstwerk kan je bezichtigen tijdens de 
verschillende herdenkingsplechtigheden in de stad.
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EVERGEM

HERDENKING IN WIPPELGEM 
SLAG VAN WIPPELGEM EN  
DE BEVRIJDING VAN EVERGEM
10 uur, Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkerk Wippelgem

---

Herdenking van de Slag van Wippelgem en de bevrijding 

van Evergem, met evocatie in de kerk en filmmateriaal van 

de Sleinse FilmKlub. Na de evocatie wordt een vredesboom 

geplant op het domein aan de Gerardsmolen. 

---

Meer info: www.cultuurraadevergem.be 

TENTOONSTELLING 
‘THUISFRONT. DE DAGELIJKSE STRIJD IN 
EVERGEM TIJDENS DE GROOTE OORLOG’ 
Bibliotheek van Evergem

---

De expo brengt het verhaal van vijf Evergemnaren tijdens de 

Groote Oorlog. Vijf personages uit verschillende dorpskernen, 

die echt hebben geleefd tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Met filmmateriaal van de Sleinse FilmKlub.

---

De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek.

HERDENKING IN SLEIDINGE 
19 uur, Sint-Joriskerk Sleidinge

---

Opening van de tentoonstelling ‘Nog steeds niet vergeten’,  

met  focus op de gesneuvelde dorpsgenoten in de kerk  

van Sleidinge. De tentoonstelling is te bezichtigen tot  

eind november. 

Aansluitend is er een dodenappel van de 28 Sleinse 

gesneuvelden. 

De schilderijen ‘Gesneuvelden van den groten oorlog’  

(Leo Steel) en ‘Burgerslachtoffers 1940-45’ ( Georges Steel) 

krijgen opnieuw een vaste plek in de kerk.

Deze huldiging en tentoonstelling is een organisatie van 

SAVA en de kerkfabriek Sleidinge.

20 – 24 OKTOBER

9 NOVEMBER

11 NOVEMBER
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KAPRIJKE

KNESSELARE

HERDENKINGSSTOET 
in Kaprijke en Lembeke 
---

NSB Kaprijke-Lembeke organiseert 

een unieke stoet met huldiging 

van de oorlogsveteranen uit 

beide wereldoorlogen en hun 

vertegenwoordigers. De optocht trekt  

door Kaprijke en Lembeke.

---

Lembeke

• 8.15 uur: verzamelen van de stoet, in het bijzijn van de 

muziekmaatschappij Yver en Eendracht, brandweer, NSB 

Kaprijke-Lembeke, gemeentebestuur, verenigingen en 

scholen. 

• 8.50 uur: plechtigheid en dodenherdenking aan het 

oorlogsmonument op Lembeke-Dorp.

---

Kaprijke

• 10.20 uur: verzamelen van de stoet.

• 10.30 uur: viering in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk 

met aansluitend herdenkingsmoment met Last Post.

 Na de viering trekt de stoet via de Voorstraat naar het 

oorlogsmonument op het Plein voor een plechtigheid met 

dodenherdenking. 

 De stoet eindigt aan het Stadhuis waar de deelnemers een 

herdenkingsmedaille krijgen. Nadien is er een receptie in 

het Stadhuis. 

• 13.30 uur: maaltijd in het Sock waar iedereen van Lembeke 

en Kaprijke op wordt uitgenodigd.

Inschrijven voor de plechtigheid kan via 09/373.67.81 

(Gaston Van Damme)

11 NOVEMBER
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KNESSELARE

ELF NOVEMBERVIERING 
Knesselare en Ursel 
---

Ursel

• 9.15 uur: optocht naar het monument voor de 

gesneuvelden op Urseldorp en bloemenhulde. 

• 9.45 uur: viering in de Sint-Medarduskerk.

---

Knesselare

• 10.30 uur: bloemenhulde aan het oorlogsmonument 

Zwarte Duivels.

• 10.40 uur: optocht naar de Sint-Willibrorduskerk en 

aansluitend viering.

• 11.40 uur: bloemenhulde aan de gedenksteen van  

de Sint-Willibrorduskerk.

11 NOVEMBER
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ASSENEDE

HERDENKING
‘VERGETEN 
VROUWEN 
IN DE GROOTE 
OORLOG’
Oosteeklo, Heilig Kruis en 

Onze-Lieve-Vrouwkerk 

---

De herdenking in Oosteeklo 

begint om 8.45 uur aan het 

monument ‘Den Broaven’. 

Daarna volgt een viering in 

de Heilig Kruis en Onze-Lieve-

Vrouwkerk en evocatie rond 

de vrijheidsboom. ’s Middags 

is er oorlogssoep te verkrijgen.

Om 15.30 uur is er de 

voorstelling ‘Vergeten 

vrouwen in de Groote 

Oorlog’ in de kerk, met 

verhalen, liederen, poëzie 

en beeldmateriaal. De 

thuisgebleven vrouwen of 

arbeidsters die de boerderij 

of de winkel verder runden 

zorgden ervoor dat er 

een thuis was tijdens en 

vooral na de oorlog. De 

Nationale Vrouwendag én 

Wapenstilstand, die beide 

op 11 november herdacht 

worden, zijn het uitgelezen 

moment om deze vrouwen te 

herdenken.

---

Inkom: € 5, incl. cake 

en koffie ‘zoals vroeger’. 

Kinderen mogen gratis 

binnen.

De herdenking is een 

samenwerking van de Orde 

van de Smoutpot, vzw Vliet, 

NSB Oosteeklo, Kerkfabriek 

Heilig Kruis en O.L.V. Oosteeklo, 

Balans Assenede en bakkerij 

Thomalyne.

Meer info over het volledige 

programma vind je in 

‘Oosteeklo Vandaag’.

11 NOVEMBER

WAARSCHOOT 

HERDENKINGSWEEKEND  
---
ZATERDAG 10 NOVEMBER
• 20 uur, Sint-Ghislenuskerk: 

Concert ‘100 jaar Groote Oorlog’ met Harmonie Concordia 
en Klaproos. Zij brengen een selectie muziek over helden, 
bevrijding en de mens tijdens de Eerste Wereldoorlog.

---

Tickets: € 10 VVK, via info@waarschoot.be / € 12 ADD

ZONDAG 11 NOVEMBER
• 9 uur: viering in de Sint-Ghislenuskerk.
• 10 uur: hulde aan het monument op begraafplaats 

Hovingen.
• 10.45 uur: receptie voor alle aanwezigen in het Cultureel 

Centrum.

NEVELE 

HISTORISCHE EVOCATIE
9.30 uur, Sint-Mauritiuskerk 

---

Na de evocatie volgt 

een kerkdienst, met 

aansluitend  

een bloemenhulde aan 

het monument voor de  

gesneuvelden bij de 

kerk van Nevele.

11 NOVEMBER

[Foto: Heemkundige kring Het Land van Nevele]

10 EN 11 NOVEMBER
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LOVENDEGEM

BEVRIJDINGSFEESTEN 

---
9 NOVEMBER 
• 19 uur, Raadzaal: lezing ‘Van de IJzer tot Lovendegem’ (Jean-

Pierre Van den Sande), met nadien een korte receptie.

---
10 NOVEMBER
• 15 tot 17 uur: beleveniswandeling (4,2 km) door het dorp, met 

start en aankomst aan het gemeentemagazijn. Deze tocht 
loodst je langs diverse taferelen uit de Eerste Wereldoorlog en 
toont hoe Lovendegem deze oorlog beleefd heeft.

 De wandeling gaat langs 14 locaties en onderweg is er 
kinderanimatie voorzien. Op het einde van de wandeling kan 
je iets eten en drinken, met randanimatie voor jong en oud.

 ‘s Avonds wordt de dansvloer geopend voor een heus volksbal 
met een live-orkest en dansinitiatie, helemaal in de geest van 
honderd jaar geleden. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via  

bevrijdingsfeest@lovendegem.be

Inkom: € 5 (te storten op BE71 0910 1988 9069)

---

Meer info: Facebookpagina Bevrijdingsfeest Lovendegem 

10/11/2018

9 EN 10 NOVEMBER
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ZOMERGEM

VIERING
10.30 uur, Sint-Martinuskerk

---

Aansluitend is er een bezoek aan de begraafplaats met een 

plechtigheid in samenwerking met NSB-VKV Zomergem-

Ronsele-Oostwinkel en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

VIERING
10.30 uur, Sint-Martinuskerk

---

De viering  wordt gevolgd door een huldiging aan het 

monument van de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen, 

aan het gemeentehuis. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 

begeleidt deze huldiging. 

 

Om 11.30 uur biedt het stadsbestuur een receptie aan voor 

de oud-strijders en genodigden in de cafetaria van het 

Sportcentrum Den Boer.

1  NOVEMBER

11  NOVEMBER
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MALDEGEM
HERDENKING SLAG BIJ BURKEL 
14 uur, Oud St. Jozef 

---

Op vrijdag 19 oktober 2018 is het dag op dag, 100 jaar geleden 

dat Maldegem werd bevrijd. Een overmoedige charge van de 

Belgische cavalerie in Burkel brak de Duitse weerstand. 

Om 14 uur zijn er plechtigheden en start een optocht aan 

de monumenten in Burkel en op het Gidsenpleintje, met 

aansluitend een receptie.

 

Verzamelen vanaf 13.30 uur aan Oud St. Jozef.

---

Inschrijven via www.maldegem.be/inschrijving-plechtigheid

TENTOONSTELLING 
‘BEVRIJDING VAN MALDEGEM’
10 – 17 uur, Terrein LDC Oud St. Jozef, WZC Warmhof  

en in de Bibliotheek

---

Tentoonstelling van kunstwerken van Annie Matthijs, 

unieke Maldegemse oorlogsaffiches en oud legermateriaal 

uit de Eerste Wereldoorlog. 

---

Meer info: www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018

WANDELZOEKTOCHT 
---

Wandelzoektocht met een wedstrijd, voor kinderen en 

volwassenen. Onderweg leer je meer over ‘De Slag van 

Burkel’ en kom je heel wat te weten over de architectuur, 

kunst, monumenten, natuurschoon en folklore van 

Maldegem. De brochure van de wandelzoektocht kan 

je gratis afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, 

bibliotheek, Sporthal MEOS. Oud St. Jozef. 

---

Op zondag 21 oktober om 10.30 uur is de prijsuitreiking van 

deze wandelzoektocht.

CONCERT
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN 
20 uur, Sporthal MEOS

---

Dit groot harmonieorkest, aangevuld met een uniek 

cavalerie-trompetterkorps brengt volgende muzikale stukken 

ter gelegenheid van de bevrijding van Maldegem: La Charge 

de Burkel, Wereldcreatie van nieuwe mars Bevrijding 

van Maldegem, Wereldcreatie van de Commemoration 

Maldegems liberation (on Mahler’s music), en meer.

Presentatie en recitant: Kurt Van Eeghem.

---

Tickets: € 20 (concert) / € 35 (concert + receptie). Online 

te koop via de webshop of aan het onthaal van het 

gemeentehuis, Sporthal MEOS, Sint-Annazwembad  

of  CC Den Hoogen Pad.

DOORLOPEND TOT 21 OKTOBER
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20 EN 21 OKTOBER

19 OKTOBER

18 OKTOBER
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SINT-LAUREINS

TENTOONSTELLING
‘OVERLEDEN SOLDATEN  
UIT SINT-LAUREINS EN DEELGEMEENTEN’
De Meet

---

Op 11 november wordt het startschot gegeven voor de 

tentoonstelling ‘Overleden soldaten uit Sint-Laureins 

en deelgemeenten’. De expo bundelt de vier voorbije 

tentoonstellingen uit de deelgemeenten en wordt aangevuld 

met een tentoonstelling over de overleden soldaten van Sint-

Jan-in-Eremo.

De opening wordt opgeluisterd door marktzanger Erik Wille 

en gevolgd door een vertoning van de film ‘A Bear named 

Winnie’.

---

De expo loopt tot en met 18 november.

 

BOEKVOORSTELLING
‘HET ELFDE UUR’ – PIETER SERRIEN
De Meet 

---

Historicus Pieter Serrien schetst aan de hand van aangrijpende 

getuigenissen het duizelingwekkende verhaal van de zeer 

gewelddadige laatste oorlogsdag. Op 11 november sneuvelden 

nog meer dan 2700 mensen. Elk hoofdstuk vertelt het verloop 

van één uur. Een unieke leeservaring waarbij de laatste 24 

uren voor de wapenstilstand zich ontvouwen in een politieke 

en militaire thriller van formaat.

MUZIKAAL-POËTISCHE EVOCATIE 
‘FUGA VAN EEN OORLOG’ -  
FADIÈSE COLLECTIEF
20 uur, De Meet 

---

‘Fuga van een Oorlog’ is een eigenzinnige en unieke 

voorstelling met poëzie, chansons en muziek rond de Grote 

Oorlog. Het waargebeurde verhaal van een kunstenaar-

soldaat uit Eeklo, die naar het IJzerfront trekt dient als rode 

draad voor deze evocatie.

De originele composities en de arrangementen zijn van Alain 

Verhoeven. Het scenario is van Magda Verminck.

Het Fadièse Collectief is een groep enthousiaste 

beroepsmuzikanten en docenten, een voordrachtkunstenares 

en enkele gedreven leerlingen van de Gemeentelijke 

Muziekschool St. Laureins.

---

Tickets: € 5 in VVK, via www.sint-laureins.be/demeet

11-18 NOVEMBER 

16 NOVEMBER

3 NOVEMBER
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WACHTEBEKE

VIERING 
10.15 uur, Dr. Jules Persynplein

---

Koninklijke Harmonie De Eendracht en genodigden huldigen 

op het Persynplein een vredesboom in. Aansluitend is er een 

Te Deum in de Sint-Catharinakerk.

CABARET
‘IJZER’ – WIM CLAEYS 
20 uur, Cultuurhuis Safarken

---

Wim Claeys vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van zijn 

grootvader Fons, frontsoldaat aan de IJzer. Het is een pakkend 

authentiek, bijwijlen hilarisch verhaal. 

Geregisseerd door Mich Walschaerts (Kommil Foo).

---

Tickets verkrijgbaar in Cultuurhuis Safarken.

LEZING 
‘TEN OORLOG’ – ARNOUT HAUBEN
20 uur, Keurezaal Cultuurhuis Safarken

---

VRT-journalist Arnout Hauben zal spreken over ‘Ten Oorlog’,  

de tocht die hij met twee vrienden te voet langs de route van de 

Eerste Wereldoorlog aflegde van Nieuwpoort tot Gallipoli (Turkije).

Deze lezing is een samenwerking van de Gemeentelijke 

Senioren Wachtebeke, Curieus en het Cultuurhuis. 

---

Tickets: : € 6 (individuele kaart) / € 10 (duokaart). 

Tickets verkrijgbaar in Cultuurhuis Safarken

CONCERT
‘KLEINE LIEDEREN UIT DE GROOTE 
OORLOG’ – JOIN
20 uur, Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk Overslag

---

Het Wachtebeeks solidariteitskoor JOIN brengt ‘Kleine liederen 

uit de Groote Oorlog’. Op de vooravond van Wapenstilstand 

denken we terug aan liefde en leed uit die periode. Tussen de 

liederen door horen we ook verhalen van dorpsbewoners die 

hier onder de bezetting leden of familie hadden aan het front.

Dit concert komt tot stand i.s.m. Cultuurhuis Safarken en 

Heemkundige Kring De Vierschaar.

---

Tickets: € 5 (-12 jaar) / € 8 in VVK, via 0473 64 60 24, 

vredesconcertjoin@gmail.com en bij de leden van JOIN.

Activiteiten oktober – december 2018

2 OKTOBER

10 NOVEMBER

11 NOVEMBER

24 NOVEMBER
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ZELZATE
HERDENKINGSWEEKEND 
---
DONDERDAG 8 NOVEMBER
• 14 uur, t.h.v. Suikerkaai 2: aanplanting vredesboom. 

VRIJDAG 9 NOVEMBER
• 20 uur, ‘t Klooster (Kerkstraat 64A): Academische zitting 

over oorlog en vrede, met Luitenant-Generaal-Vlieger 
Claude Van De Voorde. ‘Dragidoro’ zorgt voor muzikale 
intermezzi.

 ---
Gratis inkom, reserverenis noodzakelijk via   
cultuur@zelzate.be of 09/342.38.30.

ZATERDAG 10 NOVEMBER
• 13 tot 17 uur, park aan het gemeentelijk zwembad: 

herdenkingsmoment voor de jeugd met death-ride, 
springkastelen, Leopardtank.

---
Meer info: jeugddienst@zelzate.be 

• 20 uur, CC De Brug: concert Bigband The Mellvids
 Gratis inkom, kaarten via Leonidas (Grote Markt 98) of  

in de bibliotheek. 

---
Meer info: cultuur@zelzate.be

ZONDAG 11 NOVEMBER: 
• 9 uur, Sint-Laurentiuskerk: viering .
• 10.30 uur: Bloemneerlegging aan de verschillende 

herdenkingsmonumenten en op de begraafplaats  
in Zelzate .

• 11.30 uur, ‘t Klooster: academische zitting met uitreiking  
van prijzen aan jongeren die aan de wedstrijd rond vrede 
en vrijheid in klasverband hebben deelgenomen. Uitreiking 
Tweede Gidsenregiment voor een genomineerd persoon/
vereniging die een bijzondere inspanning leverde op 
maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk of sportief 
vlak in de gemeente. 

LEZING
‘DE ELEKTRISCHE DRAADVERSPERRING 
AAN DE BELGISCH-NEDERLANDSE GRENS 
TIJDENS WERELDOORLOG I’ – PROF. DR. 
ALEX VANNESTE
14 uur, The Club

---

NSB Zelzate organiseert deze lezing om de slachtoffers van 

de dodendraad op de grens tussen België en Nederland te 

herdenken. Tijdens de lezing krijgt u koffie met koffiekoeken.

---

Tickets: gratis (leden) /  € 6 (niet-leden).  

Inschrijven voor 29 september bij Christiaan Seyssens (0476 

625 792 of christiaan.seyssens@telenet.be).

LEZING
‘DE GROOTE KLASSENOORLOG 1914 -1918’ - 
JACQUES R. PAUWELS
20 uur, Bibliotheek Zelzate

---

In zijn laatste boek ‘De Groote Klassenoorlog 1914-1918’ laat de 

Belgisch-Canadese historicus Jacques R. Pauwels er geen twijfel 

over bestaan: vergeet de democratisch gekleurde drijfveren 

voor het voeren van deze 

oorlog en accepteer de 

klassentegenstelling als 

inzet van het conflict. De 

Groote Oorlog zoals u hem 

nog nooit bekeken had.

---

Tickets: € 5

8, 9, 10 EN 11 NOVEMBER

6 OKTOBER

Activiteiten oktober – december 2018

8 NOVEMBER

[Foto: Privécollectie Valère Van de Voorde]
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DE  
DODENDRAAD

DE DODENDRAAD LEEFT
WEEK VAN DE DODENDRAAD 
---

De dodendraad was een 322 kilometer lange draadversperring 

tussen het bezette België en het neutrale Nederland. De Duitse 

bezetter had deze levensgevaarlijke elektrische prikkeldraad 

aangelegd om zo te verhinderen dat deserteurs, smokkelaars 

en spionnen de grens overstaken.  Meer dan 1000 mensen 

lieten hierbij het leven. 

Honderd jaar na het afbreken van de dodendraad wil stichting 

Verhalis, samen met de grensgemeentes en de provincies 

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland het traject van 

de dodendraad blijvend markeren in het landschap. 

Tijdens de Week van de Dodendraad planten kinderen uit de 

grensgemeenten een lint van krokussen langs het hele traject. 

Zo wordt ieder voorjaar opnieuw dit stukje geschiedenis tot 

leven gebracht. 

---

De plantacties gaan door op de volgende dagen:

• Sint-Laureins: 26 september*

• Maldegem: 29 september*

• Assenede: 5 oktober

• Wachtebeke: 11 oktober 

• Zelzate: 11 oktober 

 

Meer info op www.facebook.com/dodendraad

* Sint-Laureins en Maldegem planten krokussen  

tijdens de week van het Zwin

Fiets ook langs het traject van de dodendraad,  

door de grensstreek tussen België en Nederland.  

Meer info: www.grensroute.eu

7-14 OKTOBER 2018
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VREDESFEESTEN 
EN OMLOOP VAN 
DE SLAGVELDEN 
IN OOSTEEKLO

 WIELERWEDSTRIJD 
‘OMLOOP VAN DE SLAGVELDEN’
Oosteeklo

---

Heemkundige kring De Twee Ambachten en de Orde van de 

Smoutpot herdenken het einde van de Eerste Wereldoorlog 

met de terugkeer van een uniek evenement: De Omloop van 

de Slagvelden. Deze heroïsche wielerwedstrijd werd slechts 

éénmaal gereden, in april en mei 1919. Het was een ode aan 

de ‘glorierijke episodes’ uit de voorbije oorlog en aan de vele 

soldaten die voor de overwinning hadden gestreden. De 

omloop begon en eindigde in Oosteeklo.

Honderd jaar na deze enige editie wordt de omloop opnieuw 

gereden op hetzelfde parcours. De herdenkingstocht start 

op 19 augustus en op vrijdagavond 30 augustus worden de 

deelnemers terug in Oosteeklo verwacht. 

Met de aankomst van de renners wordt het startschot 

gegeven voor de Vredesfeesten. Tot en met 1 september viert 

Oosteeklo het einde van de Eerste Wereldoorlog.

---

Enthousiaste wielrenners kunnen zich aanmelden op  

www.wielerroem.com

19 – 30 AUGUSTUS 2019
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DOORLOPEND 

Ook in het najaar kan je volop genieten  
van themawandelingen en fietstochten. 

Meer informatie vind je op  
www.uitinhetmeetjesland.be  

en www.meetjeslandsegidsen.be. 

De website Meetjes.land brengt  
het rijke verleden van de regio in kaart. 
Je vindt er meer dan 300 locaties van 
oorlogsmonumenten, huizen, kerken  

of landschappen met een bijzonder verhaal. 
Surf naar Meetjes.land op je smartphone 

(vergeet je GPS niet aan te zetten)  
en wij helpen je naar de dichtstbijzijnde 

erfgoedlocatie.

2014-18
meetjesland

26
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2014-18
meetjesland
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