
 

 

   

   

  

 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Om dit te 

herdenken werd een uniek programma samengesteld. Hieronder alvast enkele 

hoogtepunten op een rijtje, het volledige aanbod vind je op 

www.flandersfields.be. 

   

 

 

Expo: 600.000 beeldjes - 
600.000 namen 

 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d2e2f87ac3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7fb08bc71b&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=52824a1811&e=8a180b4a0f


 

Nog tot en met 11 november 2018 kan je gratis de indrukwekkende 

kunstinstallatie 'ComingWorldRememberMe' bezoeken in provinciedomein De 

Palingbeek. Om je bezoek onvergetelijk te maken, kan je aansluiten bij een van 

de gratis rondleidingen onder leiding van streekkenners. Hierbij kan je kiezen 

uit een bustocht, een wandeltocht, een fietstocht of een uitstap voor gezinnen 

met kinderen.    

 

Meer info  

 

 

ANZAC-Day 
 

  

Wanneer het 'Australia and New Zealand Army Corps' op 25 april 1915 landt op 

het Turkse schiereiland Gallipolli, begint voor hen de Eerste Wereldoorlog. 

ANZAC Day (25 april) herdenkt jaarlijks de inzet van de Australische en Nieuw-

Zeelandse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog:  

 Zonnebeke: Dawn Service op Buttes CWGC New British Cemetery met 

mogelijkheid tot ontbijt 

 Ieper: speciale Last Post om 11u onder de Menenpoort 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d99543611f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c9f5bc8ac8&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c9f5bc8ac8&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0a26a3653d&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1baafd85c2&e=8a180b4a0f


 

 Mesen: jaarlijks is er een plechtigheid in het Nieuw-Zeeland Memorial 

Park (Nieuw-Zeelandersstraat). 

 

 

GoneWest - De zomer van '18 
 

  

 

Het culturele project GoneWest herdenkt de oorlogsjaren in de Westhoek op een 

artistieke manier, maar doet dat helemaal los van de historische gebeurtenissen 

in 1918. Via kleine en grote verhalen, met muziek, dans, theater, literatuur en 

beeldende kunst focust GoneWest op vrede, hoop, geloof en toekomst.   

 

Meer info  

 

 

 
Tentoonstellingen 2018 

 

 

 

'Sporen van oorlog. De archeologie van de 

Eerste Wereldoorlog' 

In Flanders Fields Museum, Ieper 

Ontdek de resultaten van meer dan 150 opgravingen 

met o.m. gebruik van multimedia en talrijke 

spectaculaire bodemvondsten 

Meer info 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1b0100f00a&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=45e7058c07&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ab2c83559f&e=8a180b4a0f


 

 

1918, The Final Offensive 

Memorial Museum Passchendaele 1917, 

bezoekerscentrum Het Heuvelland en Waregem 

Een tentoonstelling in Zonnebeke, Heuvelland en 

Waregem belichten verschillende aspecten van het 

laatste oorlogsjaar. De complementaire 

tentoonstellingen vormen samen één toeristisch 

parcours waarbij ook de littekens in het landschap 

en de talrijke herdenkingsplaatsen belicht worden. 

 

Tentoonstelling Zonnebeke 

Tentoonstelling Heuvelland 

 

 

 

Floating dreams, Diksmuide 

8 mei t.e.m. 11 november 2018 

Floating dreams staat voor 70 witte beelden aan de 

IJzertoren, die verwijzen naar 70 conflicten die op dit 

moment aan de gang zijn. Kunstenaar Kamagurka 

geeft de beelden een persoonlijke touch en geeft ze 

zo letterlijk en figuurlijk een betekenis. 

Meer info 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=bb2cd7f538&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=fbd0b9f4c9&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0a3956de81&e=8a180b4a0f


 

 

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ALLE TENTOONSTELLINGEN VIND JE OP 

FLANDERSFIELDS.BE.  

 

 

 

 
Toeristische routes 14-18 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van 

de 'Groote Oorlog' werden er toeristische fiets- en 

autoroutes met de Eerste Wereldoorlog als rode 

draad ontwikkeld. Deze lusvormige routes verbinden 

talloze monumenten en musea die aan de 

oorlogstijd herinneren. De ideale manier om het 

voormalige oorlogslandschap te doorkruisen. 

Meer info 

 

 

 

!!!DOE MEE EN WIN EEN FIETS- OF 

AUTOROUTEBOX 14-18!!!  

 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f7b2131704&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f1ac7f085c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0da7916ed8&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0da7916ed8&e=8a180b4a0f


 

 
NIEUW: Guynemerpaviljoen 

 

  

 

Langemark-Poelkapelle was 4 jaar lang het decor van de allereerste 

wereldbrand. In het nieuwe Guynemerpaviljoen (Poelkapelle) kom je meer te 

weten over het Franse verhaal en de militaire luchtvaart tijdens WO I.   

 

Meer info  

 

 

 
Herdenkingspartners Westhoek 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=70ad543338&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5ea610461e&e=8a180b4a0f


 

 

Voor de herdenkingspartners Westhoek kent de 'Groote Oorlog' geen geheimen 

meer! Zoek je nog een logies voor je bezoek aan de regio? Boek dan een verblijf 

bij één van onze partners. Zij bieden je een waardevol verblijf in de Westhoek. 

 

Meer info 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=df6fe403b0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=152d3ae60e&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=049c6e94c3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=75c3b3abe3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=fe799387f0&e=8a180b4a0f

