tentoonstelling
frans beyls en andarani
Frans Beyls en Andarani herdenken het einde van
de Eerste Wereldoorlog op een creatieve manier met
interactieve kunstwerken gemaakt van wol, verf,
klei, sumi-e, papier, hout, brons, steen en kalligrafie.
Waar :

Kapel van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal
Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde
Vrije toegang
Wanneer : 27 en 28 oktober
1, 2, 3, 4, 10, 11, 17 en 18 november
van 13u00 - 17u00
”Vredeswake” op 11 november om 16u00 :
Sjamanistische drumhealingceremonie

beleef de loopgraven in het
koppenbergbos
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormden de bossen
van de Koppenberg samen met verschillende andere
bossen in de Vlaamse Ardennen het oefenterrein
van het Duitse 4de stormbataljon. Een stormbataljon
is vergelijkbaar met de voorloper van de bekende
paracommando’s. In en rond de Koppenberg werd een
omvangrijk loopgravencomplex gegraven. Vandaag zijn
er nog steeds bomputten en mitrailleursnesten zichtbaar.
Het Agentschap Natuur en Bos stelt op 11 november
het loopgravencomplex open voor het publiek en doet
dit om de Slag om de Schelde in 1918 te herdenken.
Dit gebeurt op een attractieve manier, met de focus op
sport en respect voor de unieke biodiversiteit van de
bossen. Daarnaast staat de veldkeuken open voor het
publiek. Ook hier wordt een vredesboom geplant door het
Agentschap voor Natuur en Bos. Een prachtig landschap
langsheen het wandel- en fietsknooppuntennetwerk !

Wist je dat
er heel wat oorlogsslachtoffers begraven zijn op de
stedelijke begraafplaats van Oudenaarde (Dijkstraat)?
Op 11 november kan je de slachtoffers een groet brengen
en kan je deelnemen aan de gratis gegidste rondleiding
in aanwezigheid van de Belleman van 17u00 tot en
met 19u00. Tijdens de rondleiding kom je iets meer te
weten over de historiek van deze begraafplaats en het
Liedtspark. De rondleiding start aan de ingang van de
begraafplaats Dijkstraat Oudenaarde en eindigt op de
Oudenaardse Markt.

muzikaal kijk- en
luisterspel heldentroost
Het Oudenaards Mannenkoor TEBASCO, de
pittige naam voor een enthousiaste Compagnie
van TEnoren en BASsen brengt onder leiding van
dirigent Maxim COlpaert een sfeervolle koorklank
door het brengen van hoofdzakelijk drie- en
vierstemmige nummers.
Met de productie “Heldentroost”, een muzikaal kijken luisterspel, herdenkt het koor de helden van
de Groote Oorlog, met nummers gezongen door de
soldaten in de loopgraven.
Van het intieme “In Flanders’ Fields”, over “Army
Blue”, naar het sfeervolle “Quand Madelon…”.
Het onvermijdelijke “Pack up your troubles in your
kit bag” en het overbekende en opbeurende “It’s a
long way to Tipperary”.
Tickets en info: www.dewoeker.be
055 33 51 35
Waar :
CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde
Basistarief :
€ 10,00 - OK-pas tarief : € 1,50

««

Van 14u00 tot 17u00
Meer info : Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be
02 553 81 02

Om 19u05 houdt de Belleman van Oudenaarde een
nationale vredesroep op de Markt, ter ere van elke
soldaat en inwoner die het leven liet voor Oudenaarde.
Deze nationale vredesroep vindt op verschillende
plaatsen in België op hetzelfde tijdstip plaats.
Opgelet ! De plaatsen voor de rondleiding zijn beperkt.
Inschrijven is verplicht via toerisme@oudenaarde.be
(tot en met 10/11).
Afspraak aan de ingang van de begraafplaats Dijkstraat.
Meer info : Toerisme Oudenaarde
Markt 1, 9700 Oudenaarde
Tel. : 055 31 72 51

Honderd jaar geleden eindigde de Groote Oorlog na vier lange jaren.
11 november was de verlossende datum voor de hele wereld.
Oudenaarde viert dit !

overzicht
9 november 2018
16:00 Inhuldiging vredesboom Rijtmeersen

herdenkingswandeling
hanske de krijger

inhuldiging vredesboom
9 november

10 november 2018
20:00 Voorlezing-Voorstelling Vuurkruis (Bibliotheek)

11 november 2018
07:00 - 15:00 Herdenkingswandeling Hanske De
Krijger (start aan De Qubus)
10:00 Militaire stoet (vertrek in de Nederstraat)
gevolgd door huldiging Amerikaans
monument (Tacambaroplein) en gebedsdienst
13:00 Tentoonstelling Frank Beyls en Andarani
(Onze-Lieve-Vrouwehospitaal). Zie ook overige
data.
14:00 - 17:00 Beleef de loopgraven in het
Koppenbergbos
16:00 Sjamanistische drumhealingceremonie
(Onze-Lieve-Vrouwehospitaal)
17:00 - 19:00 Gratis gegidste rondleiding op de
stedelijke begraafplaats Dijkstraat
19:05 Nationale vredesroep door de Belleman van
Oudenaarde (Markt)
20:30 Muzikaal kijk- en luisterspel Heldentroost
(CC De Woeker)

Omwille van organisatorische redenen, is de inhuldiging van de vredesboom verplaatst van 11 naar 9
november.
Om 16u00 plant het Agentschap voor Natuur en
Bos een vredesboom die geschonken werd door
de federatie van Amerikaanse veteranen. De
vredesboom wordt ingehuldigd in aanwezigheid van
minister Joke Schauvliege en andere prominenten.
De vredesboom komt er om de Slag om de Schelde
(1918) te herdenken. Dit zal gebeuren op de plaats
waar de geallieerden overgestoken zijn, namelijk de
Reytmeersen.
Adres : Reytmeersen te Eine, t.h.v. Voor Eine
(bereikbaar via de Ohiostraat en de Hemelrijkstraat),
9700 Oudenaarde
Meer info :
• Dienst Toerisme Oudenaarde
• 055 31 72 51
• toerisme@oudenaarde.be

• Vrije start tussen 7u00 en 15u00
• Start aan De Qubus
Lindestraat 45, 9700 Oudenaarde
• € 1,50 voor niet leden, € 1,10 voor leden
• 4 – 7 – 12 – 15 – 18 – 24 km
• Inschrijven is noodzakelijk
• Meer info vindt u op www.hanskedekrijger.be

private Burke

Opgelet: voor bepaalde activiteiten
dient u zich vooraf in te schrijven.

voorlezing-voorstelling
vuurkruis
Het nederige dorp Welden herdenkt op zaterdag 10
november (20u00) de Groote Oorlog en verbrandt de
nacht voor 11 november ritueel de strijd.
Vuurkruis is een Voorlezing-Voorstelling op basis
van de roman ‘Sisterka’ voor en door auteur Marijke
Libert. De voorstelling vindt plaats in de Sint-Martinuskerk van Welden.
Mmv koor Tabita, muziekgroep Peenoise, regisseur
Marijke Pinoy, actrice Mira Bryssinck, rituele
begeleiding door Lut Celie.
‘Vuurkruis’ kwam tot stand in samenwerking met
De Kerkfabriek van Welden, priester Patrick Derde
en wordt ondersteund door de Stad Oudenaarde.
Management en coördinatie: Fred Libert
Tickets en info : Bibliotheek Oudenaarde, Markt 25
9700 Oudenaarde. Tel.: 055 30 19 33.
15,00 euro per persoon

Wandelclub Hanske de Krijger organiseert op 11
november een herdenkingswandeling om het einde
van de Eerste Wereldoorlog (intussen 100 jaar
geleden!) te vieren. Er werd een route uitgewerkt
i.s.m. Luitenant-Kolonel ir b.d. Chris De Waele
en parcoursbouwer van de wandelclub Jurgen
Vercouter. De wandelroute, die start aan De Qubus
(check zeker eens de heuse tank op de parking!),
gaat langs de verschillende
oorlogsmonumenten, zoals de centrale gedenkplaats
Tacambaroplein en de oude stedelijke begraafplaats
in de Dijkstraat waar u een roos kunt neerleggen op
een militair graf naar keuze.
Wie een langere wandeling verkiest, wandelt door
Ename, Volkegem, Mater en Eine (herdenkingssteen ter nagedachtenis van sergeant Smithhisler
en Private Burke). De tussenstop wordt voorzien in
Brouwerij Liefmans waar je getrakteerd wordt op
een gratis drankje.
Kortom, een wandeling die volledig in het teken
staat van het eren van de oorlogshelden.

11 november viering

Op 11 november is Oudenaarde ook dé plek om een
glimp op te vangen van de militaire stoet die via de
Nederstraat tot aan Tacambaro zal gaan. Om 10u15
wordt het Amerikaans monument er gehuldigd en
om 11u00 is er een gebedsdienst in de kapel van de
Bernardusscholen.
De stoet gaat verder langs de Hoogstraat en de
Markt, en eindigt aan het Bisschopskwartier.
Meer info : Toerisme Oudenaarde - 055 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be

sergeant Smithhisler

het einde in zicht
De Groote Oorlog (1914 - 1918) werd uitgevochten op
verschillende fronten. België werd door de loopgravenoorlog
in twee delen verdeeld. Waar aan het Ijzerfront de soldaten
vochten voor hun vaderland, was het in bezet gebied vier jaar
lang vechten om te overleven. Oudenaarde kreunde onder de
militaire aanwezigheid van de Duitse troepen. In de herfst van
1918 kwam tijdens het eindoffensief het front in beweging. Op
1 november bereikten de geallieerde troepen de oevers van de
Schelde bij Oudenaarde.
Oorlogshelden sergeant Smithhisler en private Burke
Samen met zijn vriend, private Burke, vertrok sergeant
Smithhisler in de winderige nacht van 1 op 2 november naar
de Schelde in HEurne (De Heuvel). Zonder door de Duitse
wachtposten te worden opgemerkt, drong hij door tot diep in
de "enemy zone" en nam nauwgezet notities van de Duitse
kampementen, mitrailleursnesten en schuttersposten. In een
waterdichte rugzak konden deze belangrijke aantekeningen
en schetsen weer over de Schelde worden gebracht. Bij zijn
terugtocht werd hij ontdekt en de Duitse artillerie opende
onmiddellijk het vuur met shrapnels en chloorgranaten.

Vriend private Burke schoot ter hulp, trok hem in volle
beschieting op de oever en hielp hem zijn gasmasker op te
zetten. Dit moedig gebaar zou private Burke het leven kosten,
want enkele dagen nadien overleed hji aan verschroeide
longen.
Sergeant Smithhislers informatie bewees onmiddellijk haar
nut, tijdens de Slag aan de Schelde slaagden de Amerikanen
erin om bruggenhoofd te creëren. De Duitse vergelding was
furieus, Oudenaarde en omgeving werden zwaar onder vuur
genomen. In de vroege ochtend van 11 november echter
werd het bericht van de wapenstilstand aangekondigd. De
bevrijding, ook van Oudenaarde, was een feit.

