November is in de Westhoek dé herdenkingsmaand bij uitstek. Van Noord naar
Zuid, van West naar Oost, de streek blijft het strijdtoneel van de 'Groote Oorlog'.
Hieronder alvast enkele hoogtepunten op een rijtje, het volledige aanbod vind je op
www.flandersfields.be.

Herdenkingsevenementen



IEPER:
- Herdenking Wapenstilstand - 11 november



ZONNEBEKE:
- Passchendaele Ceremony met fakkeltocht - 10 november
- Concert 'On the road to Passchendaele' - 10 november



DIKSMUIDE:
- Vredesdag aan de IJzer - 11 november



HEUVELLAND:
- Herdenking wapenstilstand - 11 november



MESEN:
- Herdenking wapenstilstand - 11 november



VEURNE:
- Herdenkingsfakkeltocht - 11 november

Concert
The Great War Remembered

Op zaterdag 9 en maandag 11 november organiseert de Last Post Association de
16de editie van het concert 'The Great War Remembered' in het unieke kader van de
Ieperse Sint-Maartenskathedraal. Solisten op deze editie zijn Luka Bloom, Maaike
Cafmeyer en Kobe Sercu.

Reserveer jouw ticket!

Tentoonstellingen 2019

'To End all Wars? - van eindoffensief tot Vrede van
Versailles'
In Flanders Fields Museum, Ieper
T.e.m. 15 november 2019
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

Flyboys
Bezoekerscentrum Lijssenthoek, Poperinge
T.e.m. 17 november 2019
Tentoonstelling over de piloten die begraven liggen op
Lijssenthoek Military Cemetery.
Meer info

De weg van de Pelgrim
Talbot House Poperinge
T.e.m. 15 december 2019
In deze tentoonstelling ontdek je een 150-tal niet
eerder vertoonde foto's, veelal uit de privéalbums van
de pelgrims.
Meer info

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

Landartinstallatie CWRM

Deze permanente landartinstallatie zet het verhaal voort van de tijdelijke installatie
die in 2018 in het provinciedomein de Palingbeek te zien was.
ComingWorldRememberMe bracht toen 600.000 beeldjes - 600.000 namen samen
op 1 plaats. Met deze permanente installatie krijgen de vele slachtoffers een
definitieve plaats in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.

Locatie: Palingbeekstraat (gelegen nabij de parking)

Nog meer informatie vind je op www.flandersfields.be

