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• UITNODIGING VLAANDEREN FEEST
AAN DE IJZER zaterdag 9 juli

UITNODIGING - VLAANDEREN FEEST AAN DE
IJZER - zaterdag 9 juli

• Overige activiteiten
n.a.v. het Feest van
de Vlaamse
Gemeenschap
• Evenementenkalender

PROGRAMMA
•

16u00
11 julitoespraken in de crypte door PAUL DE BELDER
(voorzitter) en GEERT BOURGEOIS (Vlaams minister-

president)
- Thema: "100 jaar Heldenhulde"
Op 15 augustus 1916 richtten Vlaamse soldaten aan het
Belgische front het Vlaamsgezinde Comité voor Heldenhulde op
van "Studenten, Oud-Studenten, Hoogstudenten en OudHoogstudenten", o.l.v. kapelaan Cyriel Verschaeve. Dit comité
stelde zich als taak een grafsteen, geïnspireerd door het
katholieke en Vlaams-nationale gedachtegoed, te plaatsen op de
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graven van gesneuvelde medestudenten. Het zerkje zou het
opschrift AVV-VVK dragen, een vooroorlogs credo uit het
katholiek-flamingantische studentenmilieu.
- BLOEMNEERLEGGING - een zonnebloem voor alle
aanwezigen
•

16u15 (tot 17u15)
Start DEBAT met vijf vrouwelijke politica

Moderator: Rik Van Cauwelaert
Thema: "Het Vlaanderen dat wij willen" (naar het gedicht "De
wereld die wij willen" van Anton van Wilderode
Andere activiteiten op 9 juli
•

10u00 (tot 18u00)
Openingsuren MUSEUM AAN DE IJZER. Maak van de
gelegenheid gebruik om de nieuwe succesvolle expo 'De
ZIJkant van de oorlog' te bezoeken.

•

12u00
GRATIS BAKJE FRIET MET STOVERIJ - Vlaanderens meest
geliefde gerecht (uitsluitend na afgifte van bon die je hier
terugvindt)
BEIAARDMUZIEK door Claude Vindevogel

•

12u00 (tot 18u00)
Doorlopend KINDERANIMATIE met o.a. karikaturen, speelbus,
hindernissenparcours, volksspelen en springkasteel, ...

•

14u30
VLAANDEREN FEEST met optreden van MARIJN DEVALCK
Hier zingt men Nederlands: 'Van Veen tot Severs'. Pareltjes uit
het Nederlandstalig repertoire. Van Holland naar Vlaanderen,
heen en terug. Nostalgie en ambiance.

•

Overige activiteiten n.a.v. het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap
ZONDAG 10 JULI
•

Eucharistieviering - 10u30 - St.-Niklaaskerk Diksmuide - org.:
Davidsfonds

MAANDAG 11 JULI
•

Vlaamse Feestdag met onze eigen typische
zonnebloemactie 'In Vlaanderen telt iedereen mee' in
Oostende.
Elk jaar delen we een gigantische hoeveelheid zonnebloemen uit
in een centrumstad. Dit jaar viel de keuze op Oostende.
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Doordat Oostende één op vier kansarme kinderen telt, zullen we
mensen in de bloemen zetten die zich op een bijzondere manier
verdienstelijk gemaakt hebben om de lat bij alle kinderen gelijk te
leggen. We vonden Kathelijn Vervarcke, Andrea
Croonenbergs en Antje Deboeck bereid om een gezicht te
geven aan de actie. Ook Onno van Gelder jr. komt helpen.
Klik hier voor het concrete verloop van deze actie.

•

Toespraak/samenzang - 14u30 - zaal Wit Gele Kruis Diksmuide
- org.: VL@S

MEER INFO OVER ONZE ACTIVITEITEN N.A.V. HET FEEST VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Evenementenkalender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tentoonstellingen: 'De IJzer, onze laatste hoop' - 'De Belgische
soldaat' - 'De ZIJkant van de oorlog'
Project 'Geraakt door de oorlog' - juli t.e.m. eind sept.
Dodengang museumweekend - 13, 14 en 15 aug.
40ste Vredesfietseling - 18 tot 21 aug.
Reflecties bij het graf van Filip De Pillecyn - 28 aug.
Festival Ten Vrede - 9, 10 en 11 sept.
VOS-ledendag - 18 sept.
Vlaamse Vredesweek - van 21 sept. tot 2 okt.
Vlaamse Vredesdag aan de IJzer + 89ste IJzerbedevaart - vrijdag 11
november
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