De Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete” en de Kerkraad van de parochie OLV
Hulp der Christenen
nodigen u uit op de

2de Herdenking '100 jaar Eerste Wereldoorlog' in de kerk van MariaAalter op 14, 15 en 16 november 2015

In het kader van de herdenkingen rond '100 jaar Eerste Wereldoorlog' organiseert de Heemkundige
Kring A. Verhoustraete in Maria-Aalter een tweede herdenkingsmoment. Thema's zijn: leven in het
Etappengebiet en de gevolgen van het bezettingsregiem, in de loopgraven en achter het front,
Belgische vluchtelingen in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië, herdenking van de oud
strijders van Maria-Aalter in de Eerste Wereldoorlog.

Programma:
Zaterdag 14 november 2015
19.00: Herdenkingsmis voor alle oud-strijders van Maria-Aalter
Deze misviering wordt begeleid door een hobo-speler en wordt afgesloten met de nationale
hymnen en de uitvoering van de “The Last Post”.
Opening van de tentoonstelling rond WO I en samen-zijn rond een glas aangeboden aan
alle aanwezigen.

Zondag 15 november 2015
Tentoonstelling is geopend van 10 tot 16 uur
Tekst en beeldmateriaal rond het jaarthema, relicten van de Eerste Wereldoorlog verzameld
door Paul Vandamme, werk van Marianne Turck en Jan Camerlinckx 'vluchtelingen vroeger
en nu'.
Maandag 16 november 2015
19.30: Lezing en evocatie door Jan Camerlinckx 'Leven in het Etappengebiet en aan het front'
Met beeldmateriaal uit de betreffende periode en opgeluisterd door:
– Eric Wille en accordeonist met een aantal oorlogsliederen
– Walter Vervalle, die passende gedichten zal voordragen.

Iedereen van harte welkom - inkom gratis

Werken mee aan dit tweede herdenkingsmoment
Heemkundige kring A. Verhoustraete Aalter, Kerkraad van de parochie OLV Hulp der Christenen,
pastoor A. Babylon, Paul Vandamme (verzameling relicten WOI), Gemeente Aalter en gemeentelijk
Archief, Liberaal Archief Gent, Zendstation Ruiselede (Hendrik Hollez), Verenigingen Maria-Aalter,
kerkkoor van SMA, Peter Laroy, Marianne Turck (kunstenares), Erik Wille (zang), Walter Vervalle
(voordracht), Joachim Vermeire (hobo), Alexander Ballegeer (Klaroen), Martijn Lambrecht
(organist)

