als ge van ze leven in de westhoek
passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tijd als g' alhier
passeert
den oorlog ga j' hier were vinden
(uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

uitnodiging
11 november 2008 - Oeren

“Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten”

Herdenkingsmoment met verwanten en familie
van de gesneuvelden

Project
Het is een uniek evenement op een Belgisch militair kerkhof, waar de klemtoon niet zozeer ligt op het militaire maar wel op het verhaal
van de jonge mens en zijn familie. Er is een tentoonstelling van jonge kunstenaars Jeroen De Clercq en Chris Vandewalle, een bijzondere
bloemenhulde en een bezinningsmoment met poëzie en muziek.
Joris Ryckeboer, Luc Klaps, Leon Dewinter en Patrick Vancoillie koesterden het idee om de families van de gesneuvelden op te zoeken
en samen te brengen op de begraafplaats van Oeren. De dienst Cultuur engageerde zich voor het opzoekings- en archiefwerk. Niet minder dan 400 reacties van gemeentebesturen, geschied- en heemkundige kringen en verwanten van gesneuvelden werden verwerkt.
Op 11.11.2008 nodigt het gemeentebestuur van Alveringem alle families uit op dit bijzondere herdenkingsmoment.
Oproep
De dienst Toerisme en Cultuur zoekt mensen die foto’s, documenten, verhalen en persoonsgegevens, bidprentjes, doodsbrieven of nog
andere zaken hebben over de gesneuvelden die begraven liggen op het kerkhof van Oeren. Al het verzamelde materiaal zal gebundeld
worden voor een studie m.b.t. WOI (2014-2018) en als eerbetoon aan de gesneuvelden.
Neem contact op via het blog http://blog.seniorennet.be/bmb_oeren of contacteer de dienst Cultuur: 058 28 88 81

Kunstenaar en graficus Jeroen De Clercq ontwierp voor de herdenking "Oeren, 11 november 2008" speciaal een logo. Het is een gestileerd
ontwerp van een rode roos, een witte lelie en een druppel water die de liefde, onschuld of zuiverheid, en levenswater (verdriet: onverwerkte
emoties zuiveren en kunnen loslaten) weerspiegelen.

10 u.

Eucharistieviering in de kerk van Oeren

11 u.

Plechtigheid met bloemenhulde

12 u.

Lunch in zaal Rethorica
Namiddagprogramma (facultatief)

14.30 u.

Optie 1: Verkenning van de Frontstreek met bus

11 november 2008

Optie 2: Pannendorpwandeling,
verkenning langs de Lovaart
Optie 3: Archeologische route langs oorlogsrelicten

90 jaar wapenstilstand
Herdenking einde van WOI

Organisatie: Gemeentebestuur Alveringem - Dienst Cultuur

rke (Fr)

AFRIT
ADINKERKE
De Panne
Koksijde

Beauvoorde
N8
VEURNE
Ieper
Oeren

stende

Alveringem
P

Oostduinkerke
Nieuwpoort

E40 Oo

• Per trein
Stations: Veurne en Poperinge (www.b-rail.be)
• Per wagen
E40/N8: Brugge-Nieuwpoort-Veurne-Alveringem
A19/N8: Kortrijk-Ieper-Alveringem
• Per Bus
De dienstregelingen kan u raadplegen via de
reiswegplanner op de www.delijn.be
• Parking: Alveringem

Hondschoote (Fr)

Duinke
richting

Toeristisch Alveringem
Maak er een verlengd weekend van! Raadpleeg de
website www.alveringem.be. U vindt er toeristische
weetjes en overnachtingsmogelijkheden en leuke
adresjes om te tafelen.

- Brugg

Diksmuide

e

“Lange jaren heeft zij den last gedragen van het leven, veel dagen de kelk des lijden gedronken, vooral wanneer zij het offer
van haren zoon voor het vaderland heeft moeten brengen, en zonder schrommen zag zij het einde tegemoet”.
(uit het bidprentje van de moeder van Gustaaf-Joseph Ruymen)

POSTZEGEL
€ 0,54

11 november 2008 - Oeren
Herdenkingsmoment met verwanten en familie
van de gesneuvelden

Dienst Toerisme en Cultuur
Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem

ANTWOORDKAART

Volgens onze opzoekingen bent u verwant met volgende gesneuvelde begraven
op het Belgische militaire kerkhof van Oeren

Naam en voornaam:
Adres:
Zal aanwezig zijn met ……........... personen op de herdenking op dinsdag 11 november 2008 om 10 uur
in de St. Apolloniakerk in Oeren
Zal /zullen aanwezig zijn op de herdenking met verwanten van de gesneuvelden in Oeren
Zal/zullen deelnemen aan de broodlunch (€ 10)
Zal/zullen deelnemen aan het namiddagprogramma
Optie 1 (€ 10 )
Optie 2
Optie 3
Kan niet aanwezig zijn, maar wenst in de toekomst verder nieuws over het project. E-mail:……..............................................................................
Reservatie (lunch en namiddagprogramma) bevestigen door overschrijving van het bedrag op rekeningnummer 091-0002063-55
met vermelding van naam, adres en “Oeren, herdenkingsmoment met verwanten en familie van de gesneuvelden”
Het betreft een grote organisatie, mogen wij u vragen spoedig en voor 4 november 2008 te reserveren.
Antwoordkaart terug te sturen aan de dienst Toerisme en Cultuur, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
toerisme.cultuur@alveringem.be - 058 28 88 81

