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Heel wat nieuws onder de lentezon ...

Zomerfietszoektocht

Van 29 april tot 1 oktober 2017 kan je deelnemen aan dé zomerfietszoektocht. De tocht neemt je
mee langs de leukste plekken in Diksmuide, Alveringem, Lo-Reninge en Veurne. Onderweg
geniet je van extra voordelen. Zo bezoek je gratis de IJzertoren in Diksmuide, het Stad- en
Landshuis in Veurne en heel wat cafés en restaurants verwennen je met streeklekkers! En zoals
het een zoektocht beaamt, vergast hij je onderweg op toffe weetjes en quizvragen. Bovendien
maak je kans op vele mooie prijzen! Veel fiets- en quizplezier!
Deelnemingsformulieren kosten € 8,00 en zijn ook te koop aan de ticketbalie van het Museum
aan de IJzer.
Meer info
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Alleen in u - o koning - geloven wij nog

De Open Frontbrieven zijn een groep pamfletten waarmee de Vlaamse beweging in de
loopgraven, de Frontbeweging, in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog haar ongenoegen
uitdrukte over de taaltoestanden en misbruiken tegen de Vlaamse soldaat in de loopgraven. Deze
teksten vormen het iconische begin van de Vlaamse beweging in haar politieke vorm, zoals die de
Belgische politiek tot op vandaag mee vorm geeft. Ondanks en misschien vanwege hun
mythische status, werden de Open Frontbrieven echter nooit eerder op wetenschappelijke wijze
uitgegeven.
"Alleen in u – o koning – geloven wij nog" doet, honderd jaar na de feiten, recht aan dit
intrigerende tekstcorpus door een systematische en wetenschappelijke uitgave. De teksten
werden verzorgd door drs. Raf Praet, de inleidingen op de teksten door drs. Raf Praet en dr. Luc
Vandeweyer. Een team van experts levert tevens kaderende informatie bij deze teksten die
blijvend deel uitmaken van het collectieve geheugen van de Vlaamse beweging.
Deze uitgave is een onmisbaar historisch werk voor iedereen die interesse heeft voor de Eerste
Wereldoorlog, de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme.
Het is een opstap voor verder onderzoek en een referentie voor de geïnteresseerde leek.
Kostprijs boek: € 29,95 (excl. verzendingskosten).
Wie vóór 1 juni € 33,95 (boek + verzendingskosten) overschrijft op BE44 0017 8350 4745
met de mededeling 'boek frontbrieven') ontvangt bovendien GRATIS onze museumgids (ter
waarde van € 6,00).
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Naast een inhoudelijke 11 juliboodschap, gekoppeld aan de zonnebloemactie, vindt op zondag 9
juli in het Museum aan de IJzer (IJzertoren) het COLLOQUIUM '100 jaar frontbrieven 1917,
geactualiseerd naar 2017' en de start van de gelijknamige EXPO (t.e.m. 30 december 2017)
plaats.
Meer info i.v.m. de activiteiten n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
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Reeds lopende tentoonstellingen:
- 'De Belgische soldaat'
- 'De IJzer, onze laatste hoop', een tentoonstelling over de IJzerslag
Expo '100 jaar Heldenhulde': 25 maart - eind april
Bloemen voor de IJzersymbolen
De IJzersymbolen, gestorven in 1917, worden op de sterfdatum herdacht
- Frans Kusters (+25-08-1917) - 25 augustus 2017
- Renaat De Rudder (+17-12-1917) - 17 december 2017
Vlaanderen Feest aan de IJzer - zaterdag 8 juli
Expo '100 jaar Frontbrieven: 8 juli - eind december
In het kader van de expo 'Wanneer de dood uit de hemel kwam' demonstratie met o.a.
WOI-vliegtuigen, warmeluchtballonnen, ... - zaterdag 8 juli
Vlaamse Vredesdag aan de IJzer + 90ste IJzerbedevaart - zaterdag 11 november
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