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.

100 jaar Wapenstilstand

De eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog (2014-2018) wordt in het
weekend van 11 november 2018 op een bijzondere manier afgesloten.

Verschillende partners werken samen aan een driedaags totaalprogramma dat
een ingetogen en universele vredesboodschap uitstraalt.

Meer info

Coming World Remember Me

De Westhoek mocht reeds 250.000 bezoekers verwelkomen op de land art
installatie 'Coming World Remember Me' in provinciedomein De Palingbeek.
Nog tot en met 11 november kan je een bezoekje brengen aan deze unieke site.
Vanaf 15 november kan je gratis een beeldje ophalen.

Meer info

Assembly - Memorial Chairs

Vijf oude kerkstoelen uit de kerk van Passendale reisden 4 jaar rond in GrootBrittannië, naar een idee van de Britse kunstenares Val Carmen. Op 9 november
worden deze 5 oude stoelen overgebracht naar het Ieperse Astridpark, gevolgd
door een stoet van stoelen afkomstig uit bijna 130 landen waar mensen
geboren werden die tijdens WO I het leven lieten in België.

Meer info

De agenda:
'Passchendaele Ceremony met fakkeltocht',
Passendale
10 november 2018
Deze optocht volgt het traject van de bloedige
laatste honderd meter van de Slag bij Passendale
en eindigt aan de kerk van Passendale.
Meer info

To End All Wars? - Van Eindoffensief tot Vrede
van Versailles
In Flanders Fields Museum Ieper
In deze tentoonstelling worden de kaarten op tafel
gelegd. De kaarten van de oorlog, de laatste
veldslagen die tot Wapenstilstand leidden en de
kaarten van de nieuwe wereldorde die erop volgde.
Meer info

Vredesdag aan de IJzer, Diksmuide
10 november 2018
Dag in het teken van de herdenking van alle
slachtoffers van WO I, alsook het slotevenement van
Floating dreams.
Meer info

Battle's over, A Nation's Tribute
11 november 2018
Om 6u 's morgens gaan er overal ter wereld pipers
het nummer 'When the battle is over' spelen. 2
pipers van de Field Marchels own pipes and drums
zullen spelen aan het monument 'Island of Ireland
Peace Park' in Mesen.
Armentierssteenweg 10, 8957 Mesen

Conférence: Wim speelt na de oorlog,
Alveringem
11 november 2018
Een conférence over de zin van herdenken, van
oude en nieuwe oorlogen, nu en straks, opgebouwd
als een vertelling die plaats heeft op de
oudejaarsmiddag van het jaar 2025.
Meer info

Slotevenement herdenkingsperiode, Heuvelland
11 november 2018
Er wordt stilgestaan bij de tienduizenden doden die
hier gevallen zijn, bij de vlucht van de bevolking en
bij de vernietiging van het landschap. Afspraak bij
Kemmel N°1 French Cemetery.
Meer info

WO I wandeling door Woesten (Vleteren)
Een aantal zichtbare en onzichtbare restanten in het
landschap geven je een beeld van het gruwelijk
verleden. Haal het gratis kaartje op bij Toerisme
Vleteren.
Meer info

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ALLE TENTOONSTELLINGEN EN
EVENEMENTEN 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

In de kijker:

De leeuwen van de Menenpoort zijn terug thuis. De twee stenen met het Ieperse
wapenschild stonden in de 19de eeuw aan weerszijden van de trap van de
Lakenhalle en werden toen verplaatst naar de Menenpoort. Na de Eerste
Wereldoorlog werden ze door de stad aan de Australische overheid geschonken.
Wie de volledige geschiedenis van de leeuwen wil kennen, kan een uitgebreide
brochure downloaden op www.menenpoort-leeuwen.be.

Herdenkingspartners Westhoek

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

Meer info
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