Intergemeentelijke vredeswake
vrijdag 9 november 2018 om 19 u
Heemmuseum ’t Molenijzer Ixenheuvel 41 B in Putte
In 2018 vinden er in heel Vlaanderen en elders tal van herdenkingsactiviteiten plaats
rond het einde van Wereldoorlog I. Samen met verschillende partners nemen een
aantal van deze verenigingen deel aan een intergemeentelijke vredeswake op
vrijdag 9 november 2018 in Putte.
Het initiatief voor deze samenwerking is gegroeid vanuit de Davidsfondsafdelingen
en de heemkringen uit de regio. Zij trekken de kar en rekenen op heel wat
medewerking voor dit groots spektakel met woord en muziek, maar vooral met een
gemeenschapsvormend doel voor ogen: vrede!
De vredeswake start omstreeks 19.30u op de Ixenheuvel. Vooraf wandelen de
deelnemers vanaf 19u in groep van het GC Klein Boom naar de Ixenheuvel.
Dit zal onder begeleiding van o.a. het trommelkorps van Chiro Rijmenam en de leden
van Kamp 44 zijn. Tijdens de serene viering is er aandacht voor alle slachtoffers die
vielen tijdens de vele oorlogen. O.a. met het aanbrengen van enkele vlaggen van
landen die betrokken waren tijdens de eerste wereldoorlog in onze contreien en het
spelen van deze nationale hymnen wordt er een moment van herdenking gevraagd
voor deze slachtoffers. Voor dit muzikaal gedeelte zorgen o.a. de Koninklijke
Muziekvereniging Bonheiden, het Sax Quartet Putte en Marleen Wellens. En
uiteraard mag ook een heus vredesvuur niet ontbreken op deze viering.
Tot slot maken we eveneens kennis met soldaat Rudi Leys die rechtstreeks van het
front 1914-1918 naar Putte komt. Eindigen doen we met het meeslepende maar
vooral mooie ‘In Flanders Fields’ van John McCrae en het samen zingen van het
Vredeslied.
Voor alle deelnemers is er een passende attentie en een tas warme soep om ook de
innerlijke mens een warm gevoel te geven.
Meer info bij Jos Joostens tel 015 75 40 56 of joostens.jos@gmail.com
De deelname aan dit evenement is gratis en iedereen is welkom.

