
 28 oktober 2019, 10:45 (CET)

Herdenking oorlogsslachtoffers op vrijdag 1
november 2019 om 11 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de officiële plechtigheid ter nagedachtenis van de slachtoffers van

beide wereldoorlogen op vrijdag 1 november 2019 om 11 uur aan het Oorlogsmonument op de

Westerbegraafplaats. Heel wat prominenten en verenigingen leggen bloemen neer aan het

monument en de ceremonie wordt opgeluisterd door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen.

Op de Westerbegraafplaats rusten zo'n 200 Belgische soldaten die sneuvelden tijdens een van

de twee wereldoorlogen. Er is ook een Britse militaire begraafplaats met bijna 200

gesneuvelden. Daarnaast rusten er nog een paar tientallen Franse, Italiaanse en Russische

slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een wandeling ontdek je tal van monumentale

graven. Ook enkele bekende Gentenaars hebben er hun rustplek.

 

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Praktisch

Oorlogsmonument Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent

⏲



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 78.400 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.

Contact

Arzu Koyuncu, Dienst Protocol, tel. 09 266 56 42, e-mail arzu.koyuncu@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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