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Feest mee voor de vrede op 10 en 11
november

11 november 1918 betekende ook voor de Gentenaars het einde van bezetting,

honger en ellende. Honderd jaar later wordt dat heuglijke feit herdacht met een

feestweekend. Op 10 en 11 november 2018 staat vrede centraal, met maar liefst

drie tentoonstellingen, vier (theater)voorstellingen, een fakkeltocht, een

herdenkingsplechtigheid met de Belleman, een symposium, een begeleide

wandeling, negen concerten en een dansdag.

'Een jaar lang zet Gent het thema ‘vrede’ op de agenda met de campagne
‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’. Dit novemberweekend vormt hét
hoogtepunt. Een symbolisch moment ook, waarbij we niet alleen kijken naar
het verleden  maar ook de link leggen met het heden. De manier waarop
duizenden Belgische vluchtelingen 100 jaar geleden werden opgevangen door
onze buurlanden, mogen we niet vergeten in het debat over vluchtelingen
vandaag.'
— Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid
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Feest mee voor vrede

Op zaterdag 10 november kunt u in acht wijken terecht voor muziek, circus, dans en magie.

Zondag 11 november kunt u om 11 uur starten met een herdenkingsceremonie aan het Acht Mei

Plein (Zuidpark). In de namiddag is het Sint-Pietersplein de ontmoetingsplek voor een

slotconcert onder leiding van Dirk Brossé.

Fakkeltocht

'Op de vooravond van Wapenstilstand – zaterdagavond 10 november – kunt
u deelnemen aan een fakkeltocht. Bij het oorlogsmonument op het Acht Mei
Plein worden om 17.30 uur de fakkels aangestoken. Voor de allerkleinsten zijn
er veilige lampjes. Onze Gentse oudstrijdersverenigingen zullen met hun
vaandels voorop lopen en de Koninklijke Gentse Politieharmonie zal The Last
Post blazen. Dat worden ongetwijfeld kippenvelmomenten.'
— Sofie Bracke, schepen van Protocol 

Na een wandeling van ongeveer twee kilometer door het stadscentrum krijgen alle deelnemers

een hapje en een drankje onder de stadshal. Deelnemen is gratis, maar op tijd inschrijven is de

boodschap, en kan via www.go.stad.gent/fakkeltocht of op 09 210 10 10.

Alle Gentenaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan één van de vele activiteiten rond

vrede. Er is keuze tussen pakkende voorstellingen, ingetogen ceremonies en boeiende

tentoonstellingen.

Witte klaproos als symbool

Er worden speldjes in de vorm van witte klaprozen uitgedeeld, als vredessymbool. Leerlingen

uit meer dan 40 Gentse scholen hebben maanden gewerkt om er duizenden ineen te knutselen.

Wie aansluit bij een vredesactiviteit, kan zo mee de vredesboodschap uitdragen. Speld ze op,

want het doet de leerlingen vast plezier om ze overal te zien.

Contact

Joke Laethem, Dienst Protocol, tel. 09 266 56 44, e-mail Joke.Laethem@stad.gent

Tineke Cartreul, Dienst Internationale Relaties, gsm 0486 92 74 42, e-mail

tineke.cartreul@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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