
Uitnodiging

Vrouwen 
Van Vrede

Herdenkingsmoment 
met familie en verwanten 

van de gesneuvelden11 november 2018 om 11 u. - OerenAuteur en podiumartiest Wim Chielens waagt zich na al die jaren aan zijn 
eerste soloconférence.  Deze is opgebouwd als een vertelling die plaats 
heeft op de oudejaarsmiddag van het jaar 2025. De 1000-jarige storm is 
over West-Vlaanderen geraasd, de kust van de jonge Republiek Vlaanderen 
ligt aan de randen van Ieper en Poperinge, behalve Izenberge ligt de hele 
Westhoek, het volledige IJzerfront onder water. Wim  doet zijn verhaal aan 
Kaluwa, een Oegandees meisje dat op bezoek komt in Ieper. Zelf een kind 
geboren uit een oorlogsconflict zoekt zij naar sporen van de Groote Oorlog, 
maar zelfs in Ieper zijn die uitgewist… 
Een conférence over de zin van herdenken, van oude en nieuwe oorlogen, 
nu en straks.

•	Op	11	november	2018	om	15	u.
•	Gemeenschapszaal	De	Kwelle,	
	 Sint-Rijkersstraat	20,	8690	Alveringem
•	Tickets:	VVK	€	8	|	ADD	€	10



11 u. ‘VroUwen Van Vrede’ – Artistieke evocatie 
 in de kerk van Oeren, gevolgd door bloemenhulde 
 op het kerkhof
12.30 u. Lunch in Hotel-Tearoom Petrus
14.30 u.  Inhuldiging vredesboom op het domein Hof van Wyckhuize
15 u. Wim speelt na de oorlog – Conférence door Wim Chielens
 in Gemeenschapszaal  De Kwelle
14-18 u. Remember Bremer | Expo in kerk Beveren-aan-de-IJzer
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1.	Kerk	Oeren
2.		Hotel-Tearoom	Petrus
3.	Hof	van	Wyckhuize
	 Kapelanij
	 De	Kwelle
P	 Parking
	 (In	het	dorp	van		

Alveringem	en	in	de	
Oerenstraat,	bij	het		
voetbalplein)

In Oeren geldt een parkeer-
verbod. Een pendelbus brengt 
de bezoekers naar de kerk 
en terug.

11 november 1918 om 11 u.: 
De oorlog is voorbij maar niemand is gaaf of heel gebleven. 
Allemaal dragen wij de sporen van deze wereldramp… *

Zegt de moeder bij het graf van haar gesneuvelde zoon:
‘Ach, was je maar een meisje geweest’

VroUwen Van Vrede is een artistieke evocatie 
met tekst en zang door vijf actrices van het PanTheater, 
aangevuld met live muziek, gebracht door twee vrouwelijke muzikanten. 
Scenario en regie: Paul Houwen.

(*) Citaat uit oorlogsdagboek van meester Emiel Selschotter uit Alveringem

Info & Tickets: Mens & Vrije Tijd | Cultuur 
058 28 88 81 | cultuur@alveringem.be
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AntwoordkaartNaam en voornaam:

Adres:

E-mail:

 Zal op 11 november 2018 met personen aanwezig zijn op de herdenking 
 met verwanten van de gesneuvelden in Oeren
 Zal deelnemen aan de broodlunch met streekproducten, soep en koffie in 
 Hotel-Tearoom Petrus, Oerenstraat 13, 8690 Alveringem (€ 14,5)
 Zal met                   personen de conférence ‘Wim speelt na de oorlog’ bijwonen 
 in gemeenschapszaal ‘De Kwelle’  (€ 8 p.p.).

• Reserveer je lunch via overschrijving op rekeningnummer BE22 3770 5670 7247 
 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding ‘Herdenking 2018’ + naam, aantal personen 
 en telefoonnummer.
• Reserveer tickets voor de conférence ‘Wim speelt na de oorlog’ via overschrijving op 
 rekeningnummer BE31 0910 0020 6355 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van 
 ‘Wim speelt’ + naam, aantal tickets en telefoonnummer.

Bevestig je aanwezigheid/reservatie zeker vóór 6 november 2018

Mens & Vrije Tijd, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
cultuur@alveringem.be, 058 28 88 81


