


Hoe uw rondleiding 
reserveren?

In 2014 herdachten we met zijn allen het begin van de Eerste Wereldoorlog, 
een eeuw geleden. De voorbije vier jaar gleden al te vlug voorbij. Voor onze 
voorouders moet diezelfde tijdsspanne ellendig lang geduurd hebben. 
Op 11 november 1918 werd de vrede getekend, de schade overzien en werden 
de wonden gelikt. Even later zou de Spaanse griep in onze contreien lelijk 
huishouden. En twee decennia later zou de wereld opnieuw in brand staan. 
Omdat vrede een kostbaar goed is, willen wij deze periode niet vergeten en 
ook met een andere blik naar Wereldoorlog I kijken en naar het feit dat vrede 
gelukkig concreet gemaakt kan worden, maar zeer kwetsbaar is. Dat zien we in 

Zaterdag 18-08 (12-18 uur) en zondag 19-08 (10-18 uur)
AMBACHTELIJK WEEKEND | Vrede

De viering van de vrede na het einde van de Groote Oorlog honderd jaar geleden is de 
rode draad doorheen het Ambachtelijk Weekend in Sint-Niklaas, het Waasland, Hulst 
en Terneuzen. In Sint-Niklaas zijn er niet minder dan 80 deelnemers, die het beste van 
hun kunnen tonen op 25 verzamelpunten.

Info: toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, Sint-Niklaas | 03 778 35 00  
toerisme@sint-niklaas.be | www.ambachtelijkweekend.be

deelnemers in Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Nieuwkerken zijn beschikbaar.
Org. Toerisme Waasland en Toerisme Sint-Niklaas.

Zaterdag 1-09 en zondag 2-09 (14-17 uur)
CONCERT | Terrazza - Muziek in tijden van oorlog
door CeDeL en VisionOn

Klassieke matinees tijdens het stadsfestival Villa Pace/Vredefeesten in de schitterende 
tuin van de salons. Het saxofoonkwartet CeDeL en het kamermuziekensemble VisionOn 
brengen muziek van componisten die de Groote Oorlog hebben meegemaakt of rond 
het oorlogsthema hebben gewerkt. Leerlingen van de SAMWD verzorgen de intermezzi. 
Genieten van deze gratis (tuin)concerten kan met een gepast drankje in de hand.

Salons, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas
Info: www.ccsint-niklaas.be | 03 778 33 66
Gratis
Org. SAMWD, CC Sint-Niklaas,  Stedelijke Musea Sint-Niklaas en De Foyer
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Zittend rechts: Frans Rombaut uit de Driegaaienstraat als soldaat-brancardier tijdens 
de Groote Oorlog. Zie digitale expo vanaf 12 oktober.
Foto: Godelieve Rombaut
© Godelieve Rombaut
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Kalender

Ook niet te missen!

Vanaf 12 oktober:
DIGITALE EXPO - De Eerste Wereldoorlog 
digitaal - www.debeeldbank.be

STADSSPEL - Dilemma 14-18  

FILM - Pilootproject Echo’s van helden  

BOEK - Oe den’t was azzek ne kleine 
kadee was - Georges ‘Juul’ Lenart

Voor de talrijke andere Wase 
initiatieven rond de herdenking 
van 100 jaar Wereldoorlog I en 
Wapenstilstand verwijzen wij naar 
www.waasland1914-1918.be 

Deze informatie dateert van 
3 september 2018. De meest recente 
informatie vindt u op 
www.sint-niklaas.be

22-11 om 20 uur

het maar meemaken! - De Foyer, 
stadsschouwburg

23-11 > 06-01-2019
EXPO - Ex libris over de Groote Oorlog  
De Bib

December

11-12 om 20 uur
LEZING - Geen vrede zonder 
mensenrechten en geen mensenrechten 
zonder vrede - De Bib 

18-12 om 20 uur
THEATER - Oorlog en terpentijn  
stadsschouwburg 

23-12 om 16 uur
CONCERT - XMAS XL - Hoop  
Don Boscokerk

Januari 2019

16 en 18-01 om 20 uur
PODIUM - FAMILIEVOORSTELLING 
De Soldaat - Tentoonstellingszaal 
Zwijgershoek
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Rechts-
Averechts

14-09 > 27-09
EXPO | Weerbaar Waasland
      
‘Weerbaar Waasland’ brengt het verhaal van de Groote Oorlog door de ogen van 
Waaslanders. Op welke manier beleefden ze de Eerste Wereldoorlog, zowel aan het 
front als in het dagelijkse leven? Deze tentoonstelling vertelt het unieke verhaal van 
de regio in woord en beeld. 

SteM – Infopunt, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
Info: www.erfgoedcelwaasland.be en www.musea.sint-niklaas.be | 03 778 34 50 
Gratis - Org. Stedelijke Musea Sint-Niklaas en Erfgoedcel Waasland

14-09 > 12-10
EXPO | Over leven en overleven tijdens de Groote Oorlog       

De fototentoonstelling toont het IJzerfront door de lens van de Lokerse pater-scheutist 
Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens WOI werd de jonge Drossens opgeroepen als 
brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fototoestel nam hij unieke foto’s 
aan het front. Ze worden in deze tentoonstelling vergezeld van persoonlijke verhalen 
van Drossens zelf en andere Waaslanders in de oorlog.     
 
De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas
Info: bib.sint-niklaas.be en www.erfgoedcelwaasland.be | 03 778 34 00  
bibliotheek@sint-niklaas.be
Gratis - Org. Erfgoedcel Waasland, BiblioWaas en De Bib Sint-Niklaas

Zondag 23-09 om 10.30 uur

door Rik Van Daele

In 2003 organiseerde CC Ter Vesten in Beveren een groots project over de Eerste 
Wereldoorlog. Het echtpaar Magherman-Claeys uit Lokeren stelde de inhoud van 
de koffer van pater Gustaaf Drossens ter beschikking. Er kwam een onvermoede 
schat naar boven met uniek fotomateriaal. Het werd de aanzet voor een speurtocht 
(samen met de Beverse archivaris Carine Goossens) langs vele archieven en door de 
persoonlijke correspondentie die de onderzoeker naar de Westhoek, naar Congo en 
terug naar Lokeren bracht. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven gewenst - Gratis - Org. De Bib Sint-Niklaas
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26 en 27-10 om 20 uur
CONCERT - Oorlogsstemmen  
Museumtheater

27-10 14-16 uur
WANDELING EN STRAATTHEATER  
De stad in oorlog - Stationsplein

27-10 14-17 uur
EXPO EN WORKSHOP - Loopgraven in 
Wereldoorlog I - salons

27-10 > 03-02-2019
EXPO - Frontleven Wereldoorlog I in 3D  
SteM 

28-10 om 10.30 uur
VERTELLING - 1918 tot vandaag: de eeuw 
van de verwondering - Kasteel Walburg

November

1-11 om 16 uur
CONCERT - Hymn to the Fallen
De Casino 

4-11 om 14 uur
WANDELING - ‘Casus belli’ in Belsele 
kerk Belsele

6-11 om 20 uur
LEZING - Jazz in tijden van oorlog - De Bib

6-11 om 19.30 uur
LEZING - Heet hangijzer. De gevaren van 
kernwapens - Vormingplus 
Waas-en-Dender

9-11 om 20 uur
POETISCH-MUZIKALE AVOND - ‘O wat 
regende het die nacht ...’ - De Bib

9-11 om 20 uur
CONCERT - #33900 Concert van de hoop
Sint-Nikolaaskerk

11-11 
HULDE - Herdenking wapenstilstand

11-11 om 10 uur
WANDELING - Papaverwandeling - 
begraafplaats Tereken

11-11 om 11 uur
HULDE - Onze Schotse jongen 
begraafplaats Tereken

11-11 om 14 uur
WANDELING - De Groote Oorlog voor 
kinderen - begraafplaats Tereken

11-11 
HULDE - Sint-Niklaas plant een 
vredesboom 

11-11 om 16 uur
CONCERT - The Armed Man: A Mass for 
Peace - Christus Koningkerk

12-11 om 20 uur
LEZING - De Midden-Oostenproblematiek 
en de gevolgen hiervan op onze 
samenleving - De Casino

13-11 om 20 uur 
BOEKVOORSTELLING - Sinterklaas in de 
Groote Oorlog - salons 

14-11 om 19.30 uur
LEZING - Oorlog zonder grenzen - De Bib

15-11 om 20 uur
LEZING - Clement Heirman, een Wase 
spion - De Foyer, stadsschouwburg

18-11 om 16 uur 
CONCERT - Oorlogstaferelen 
Sint-Andreas- en Ghislenuskerk Belsele
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Kalender

1-09 > 2-09
CONCERT - Terrazza - Muziek in tijden 
van oorlog - salons 

14-09 > 27-09
EXPO - Weerbaar Waasland - SteM 
Zwijgershoek

14-09 > 12-10
EXPO - Over leven en overleven tijdens 
de Groote Oorlog - De Bib

23-09 om 10.30 uur
LEZING - Gustaaf Drossens, missionaris 

Oktober

6-10 > 8-12

papavers rood - vrije ateliers

7-10 > 11-11
TENTO - The graves are nice this time of 
year - Tentoonstellingszaal Zwijgershoek

7-10 om 14 uur
WANDELING - Begraven worden in 
Nieuwkerken - focus op de Groote 
Oorlog

12-10 > 11-11
TENTO - Jozef Simons (1888-1948) 
De Bib

12-10 > 11-11
TENTO - En de oorlog zal duren - De Bib

13-10 om 20 uur
CONCERT - De Groote Oorlog in muziek, 
woord en beeld - stadsschouwburg

14-10 om 14 uur
WANDELING - Wereldoorlog in de stad  
Toeristisch infokantoor

15-10 om 19.30 uur
LEZING - In Europese velden. Op reis door 
de Eerste Wereldoorlog - Vormingplus 
Waas-en-Dender

19, 20 en 21-10 
MUSICAL - Thuisfront - Museumtheater

20-10 om 9.30 uur
LEZING - De vesting Antwerpen en het fort 
van Haasdonk - vrije ateliers

21-10 om 14 uur
WANDELING  - ‘Tweelandenwandeling’ aan 
de grens met Nederland in De Klinge
(Ou)de Statie, De Klinge

21-10 om 15 uur
CONCERT - Requiem van Mozart 
Collegekerk 

25-10 om 20 uur
PODIUM - Jozef Van Herck: oorlogsbrieven. 
Een aalmoezenier in oorlogstijd - De Bib
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     Foto’s: G. Drossens 5
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

6-10 > 8-12

‘In Flanders Fields staan de papavers rood’: met deze dichtregel vangt de bewerking 
aan die Anton van Wilderode (1918-1998) maakte van het beroemde poppiesgedicht 
van John McCrae. De papaver of klaproos zal in het collectieve geheugen voor altijd 
verbonden blijven met de Groote Oorlog. Bij de cursisten van het open atelier in de 
vrije ateliers zorgde deze rode bloem voor de nodige inspiratie om honderd jaar na 
Wapenstilstand in verschillende technieken creatief aan de slag te gaan.  Het resultaat 
is in het najaar te zien in de wandelgangen van de vrije ateliers.

De Passage, vrije ateliers, Rode Kruisstraat 25, Sint-Niklaas
Info: www.vrijeateliers.be | 03 778 33 70 
Gratis  - Org. De Vrije Ateliers 

7-10 > 11-11

EXPO | The graves are nice this time of year
door Jimmy Kets

Jimmy Kets trok twee jaar lang het land rond om in een nieuwe fotoreeks het 
hedendaagse herdenkingslandschap van de Eerste Wereldoorlog verrassend in beeld te 
brengen. De foto-expo geeft een uitdagende kijk op wat het herdenken en herinneren 
van de Groote Oorlog vandaag betekent.
Iedereen kan zich wel een aantal iconische WOI-monumenten of -plaatsen voor de 
geest halen, maar eigenlijk ligt het hele land bezaaid met sporen van de oorlog of 
de herdenking en herinnering ervan. Die sporen zijn groot en klein, opvallend of 
vergeten, overbelicht of nagenoeg genegeerd. ‘The graves are nice this time of year’ 
plaatst ingeburgerde, traditionele vormen van herdenking en herinnering in een ander 
licht, haalt vergeten elementen naar boven en introduceert nieuwe pistes. De foto’s 

en brengen die herinnering ook tot leven. De tentoonstelling geeft ons met andere 
woorden een andere, vernieuwende en dynamische kijk op de herdenking van de 
Groote Oorlog.

Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas 
Info: expo@ccsint-niklaas | www.ccsint-niklaas.be | 03 778 34 77
Gratis - Org. CC Sint-Niklaas
Deze expo kwam tot stand in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut, het Vlaams Parlement en 
de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

FILM | VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen: Brieven van Renaat De Rudder

Het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen verspreidt de geschiedenis van Vlaanderen 
en het erfgoed van de Vlaamse beweging. Het Museum werkt voor en door vrijwilligers. 
Het doel is om voor de komende jaren zoveel mogelijk documenten verbonden aan 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog (gedichten, 

garandeert. In Sint-Niklaas nam de Koninklijke Video-, Foto-& Digiclub Close-Up 
Sint-Niklaas vzw in samenwerking met VOS afdeling Sint-Niklaas een selectie van 
brieven op van Renaat De Rudder (overleden op 17-12-1917). Dit pilootproject vormde 
bijvoorbeeld de opstap voor de opnames van brieven van Joe English in Veurne. 
Binnenkort volgen o.a. de gedichten van Temsenaar Frans Van Raemdonck (gesneuveld 
26-03-1917). Projectleiding en productie: Raf Praet, directeur VOS vzw; camerawerk: 
Etienne Audenaert; montage: Marc Vercauteren; regie: Harry Deswarte; stemwerk: 
jongeren uit Sint-Niklaas.

https://museumvoorvlaanderen.be 
Org. VOS Vlaamse Vredesvereniging i.s.m. Video-, Foto-& Digiclub Close-Up

BOEK | Oe den’t was azzek ne kleine kadee was 

Het geschrift ‘Oe den’t was azzek ne kleine kadee was’ van wijlen Georges ‘Juul’ Lenart 
(de samensteller van de ‘Wordelieèst va Sinnekloas’) bestaat sinds de jaren negentig als 
een gelijmd worddocument. Dit werk geeft zijn herinneringen aan zijn kinderjaren vlak 
vóór, tijdens en kort na WO I weer. Lenart beschreef de omgeving waar hij opgroeide, 
grotendeels in het ‘Sinnekloasse’ dialect. Door de heruitgave van dit werk, nu mét 
mooie lay-out, oude foto’s van Sint-Niklaas (1900-1920) en een onderverdeling in 
afzonderlijke hoofdstukken, wil initiatiefneemster Mieke Vanraes de inwoners van onze 
stad de kans geven om, in het dialect, kennis te maken met het leven van alledag zoals 
een kind dat vlak vóór, tijdens en kort na WO I beleefde. In deze heruitgave is gezorgd 
voor een hertaling van het AN zoals Juul Lenart, m.m.v. de familie Lenart, het zelf heeft 
vertaald.

Prijs: 19,50 EUR bij de lokale boekhandel - beschikbaar vanaf eind oktober
Slechts eenmalige druk van 500 exemplaren
Info en reservatie: mieke.vanraes@gmail.com 
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 The graves are nice this time of year - foto: Jimmy Kets

7

100 jr wapenstilstand SN (Klonen) (Klonen)_1990673.indd   7 3/09/2018   9:47:36



Hoe uw rondleiding 
reserveren?

Zondag 7-10 om 14 uur

door Rik Dhollander

Op het kerkhof van Nieuwkerken worden de zonen herdacht die het klompendorp 
offerde op het altaar van de grote wereldbrand. Ook elders staan hun namen voor 
de eeuwigheid in graniet gegrift. Over deze en andere feiten verneem je alles op de 
rondleiding over de geschiedenis van het begraven worden in Nieuwkerken.

Start: vóór de kerk, Ten Bos, Nieuwkerken
Max. 25 personen - vooraf inschrijven verplicht via toeristisch infokantoor
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00 - Gratis - Org. dienst toerisme

13-10 > 11-11

EXPO | Jozef Simons (1888-1948)

Schrijver Jozef Simons houdt tijdens de Eerste Wereldoorlog een dagboek bij, waarin 
hij een unieke kijk biedt op het leven achter en aan het front. In 1914-1916 is hij 
huisleraar op het kasteel De Lovie in Proven bij Poperinge, bewoond door het gezin 
van graaf Joseph de Brouchoven de Bergeyck. Het kasteel fungeert ook als Brits 
hoofdkwartier. Simons is er gelegenheidstolk, onder meer voor de Prins van Wales, en 
hij speelt op de vleugelpiano quatre-mains met de gravin. Van oktober 1916 tot 1918 
beleeft Simons de ellende van de Vlaamse soldaten in de loopgraven van de Westhoek. 
Hij sluit zich aan bij de Frontbeweging en maakt in zijn dagboek discrete notities 
over geheime vergaderingen. Zijn ervaringen inspireren hem tot het schrijven van het 
Frontlied van de Vlaamse IJzersoldaten en zijn latere roman ‘Eer Vlaanderen vergaat’. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: 03 778 33 80  | archief@sint-niklaas.be - Gratis - Org. stadsarchief m.m.v. De Bib
 

13-10 > 11-11

EXPO | En de oorlog zal duren ...

Het einde van de oorlog: 11 november 1918. Vijf jaren lang loopgrachten aan de IJzer, 
maar ook bezetting in de stad. Spionnen, armoede, helden en gesneuvelden. Het ging 
niet in de koude kleren zitten. Onze toenmalige medeburgers wilden dit afgrijselijke 
verhaal ook niet wegsteken. Op hun eigen wijze wilden zij toekomstige generaties 
– wij dus – behoeden voor nieuwe drama’s. De lokale afdelingen van de Vlaamse 
oud-strijders (VOS) en het Davidsfonds gingen op zoek in de publieke ruimte naar 
herinneringen, groot en klein. Ga in deze fototentoonstelling met ons mee door de stad 
en ontdek hoe WO I in ons collectieve geheugen werd gegrift.

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: 03 778 33 80 | archief@sint-niklaas.be - Gratis. 
Org. VOS en Davidsfonds m.m.v. het stadsarchief en De Bib 
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Woensdag 16-01-2019 om 19 uur
Vrijdag 18-01-2019 om 20 uur - UITVERKOCHT
PODIUM - FAMILIE | De soldaat
door Theater FroeFroe

Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
Tickets: 9-7 EUR
Info: info@ccsint-niklaas | www.ccsint-niklaas.be | 03 778 33 66
Org. CC Sint-Niklaas

DIGITALE EXPO | De Eerste Wereldoorlog digitaal

Vanaf 12 oktober 2018 kan je via de stedelijke beeldbank talrijke foto’s en 
egodocumenten bekijken over de Eerste Wereldoorlog in Sint-Niklaas: getuigenissen 
van de soldaat en de brancardier aan het front, beelden over het dagelijkse leven van 
wie achterbleef in de stad, van de smokkelaar en de ambtenaar, van de kloosterzuster 
en de verzetsvrouw. 
Het stadsarchief presenteert via dit digitale platform een uitgebreide keuze uit het 
beeldmateriaal dat de laatste jaren over de Eerste Wereldoorlog is verworven. Een 
schat aan informatie voor de onderzoeker en voor elke geïnteresseerde. 

https:// www.sint-niklaas.debeeldbank.be
Org. stadsarchief

SPEL | Dilemma 14-18

‘Dilemma 14-18’ is een stadsspel voor iedereen vanaf 12 jaar. Het voert de deelnemers 
mee naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Zij kruipen in de leefwereld van vijf 
Sint-Niklase personages: soldaat Petrus Vanacker, burgerwacht Raphaël Waterschoot, 
kloosterlinge Zuster Trees, verzetsvrouw Mathilde Vandermeulen en onderwijzeres 
Augusta Quintelier. De spelers staan voor levensechte dilemma’s, verzamelen 
voedselbonnen en voeren groepsopdrachten uit.
 
Voor 10 tot 30 deelnemers | vijf locaties in de stad (op wandelafstand)  
vijf spelbegeleiders 
Ontlening en info: 03 778 33 80 | archief@sint-niklaas.be
Gratis - 25 EUR waarborg
Org. stadsarchief
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

Dinsdag 11-12 om 20 uur
LEZING | Geen vrede zonder mensenrechten en geen mensenrechten zonder 
vrede
door Wies De Graeve
Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen en voordien ruim 
tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut, focust vanuit zijn functie op actuele 
internationale en Belgische mensenrechtenvraagstukken, de groei van Amnesty 
als mensenrechtenbeweging en op de strategische ontwikkeling van onderzoek, 
beleidsbeïnvloeding en activisme voor meer mensenrechtenimpact. Begin december 
ligt ‘Het recht om mens te zijn’, een nieuw boek van zijn hand, in de winkel en in de 
bibliotheek. Het thema van de wereldoorlog haalt hij in deze lezing naar de actualiteit. 
Hoe staan we er anno 2018, 100 jaar na het zwijgen van de kanonnen en juist 70 jaar 
na de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 
wereldvlak voor?

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven gewenst - Gratis
Org. De Bib Sint-Niklaas

Dinsdag 18-12 om 20 uur - UITVERKOCHT

Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: info@ccsint-niklaas.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 778 33 66
Org. CC Sint-Niklaas

Zondag 23-12 om 16 uur

door deKunstvrienden
 
Het twaalfde concert van dit 140-koppige koor en orkest heeft als thema ‘Hoop’, een 
coda op 14-18. Onder leiding van Dimitri Bracke brengen deKunstvrienden en 85 
stemmen van de meisjeskoren Gynaika en Koritsia uit Sint-Niklaas, Jong Makeblijde 
uit Zele en Malaika uit Lokeren, bewerkingen van muzikaal werelderfgoed van het 
kerstrepertoire en muzikale parels die je misschien voor het eerst ontdekt …

Don Boscokerk, Gladiolenstraat 1, Sint-Niklaas
Info: secretariaat@dekunstvrienden.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 765 10 88
Tickets: 14 - 10 EUR
Org. deKunstvrienden m.m.v. CC Sint-Niklaas

32

100 jr wapenstilstand SN (Klonen) (Klonen)_1990673.indd   32 3/09/2018   9:47:37

 

Jozef Simons
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Museum achter 
de schermen

Zaterdag 13-10 om 20 uur
CONCERT | De Groote Oorlog in muziek, woord en beeld

Rik Ghesquière dirigeert een beklijvend tweeluik over de Groote Oorlog. 
‘Moeder zonder meer’ is een ode aan dichters en schrijvers langs weerszijden van het 
front, geschreven door Luc Vanhauwaert, aan hen die schreven en achterbleven, van 
de Groote Oorlog en alle oorlogen die erop volgden. Acteur Frank Verdru laat die taal 
bezit van hem nemen op een compositie van Piet Swerts. Het werk is geschreven voor 
een ensemble met klarinetsolo van de begenadigde Eddy Vanoosthuyse. 
‘Brieven van de ziel: Frontscènes uit de Groote Oorlog’ is een nieuwe compositie 
van Jurgen de Pillecyn met authentieke teksten en brieven van de frontsoldaten. In 
eenvoudige woorden of verzen zien we het uitzichtloos lijden, de vernietiging van 
mens en landschap en voelen we het verlangen naar huis. Een instrumentaal ensemble 
geeft een muzikale evocatie van de teksten, ondersteund door kinderkoren die stem 
geven aan de kleinsten én hun vaders die aan het front vochten.

Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas -Info: www.ccsint-niklaas.be 
03 778 33 66 - Tickets 15-14-12 EUR - Org. VOS Vlaamse Vredesorganisatie i.s.m. CC Sint-Niklaas

Zondag 14-10 om 14 uur
WANDELING | Wereldoorlog in de stad 
door Ann Pieters

In de stadskern van Sint-Niklaas was De Groote Oorlog ooit heel tastbaar. De gids wekt 
de gebeurtenissen van een eeuw geleden terug tot leven. Anekdotes en foto’s maken 
het pakkende verhaal concreet.

Start: Toeristisch infokantoor, Grote Markt 45, Sint-Niklaas
Max. 25 personen - vooraf inschrijven verplicht via toeristisch infokantoor
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00 - Gratis - Org. dienst toerisme

Maandag 15-10 van 19.30 tot 22 uur

door Korneel De Rynck

Bevlogen historicus en rasverteller Korneel De Rynck trok naar de belangrijkste 
plaatsen uit Wereldoorlog I. Naast België en Frankrijk, waar hij op minder bekende 
plekken kwam, reisde hij naar Italië, Slovenië, Bosnië, Servië, Macedonië, Griekenland, 
Turkije, Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. Aan de hand van foto’s van monumenten, 
begraafplaatsen en musea schetst hij het bredere plaatje en brengt hij het verhaal van 
de grote veldslagen. De geselecteerde locaties zijn niet alleen historisch belangrijk, het 
zijn ook prachtige bestemmingen. 

Vormingplus Waas en Dender, Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas
Inschrijven tot 5 oktober - Info: www.vormingplus.be-waas-en-dender 
Bijdrage: 11 EUR (5.50 EUR met korting) - Org. Vrije Ateliers i.s.m. Vormingplus 
Waas-en-Dender en Vlaams Fonds voor de Letteren
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 18-11 om 16 uur
CONCERT | Oorlogstaferelen
door Paul Rans Ensemble

Paul Rans Ensemble brengt populaire liederen en instrumentale muziek uit de Vlaamse 
middeleeuwen en renaissance tot de achttiende eeuw. De uitvoeringen zijn doorvoeld 
en expressief, gekenmerkt door een levendige en dikwijls improvisatorische aanpak. 
Met Oorlogstaferelen brengt het ensemble een muzikaal programma over oorlog en 
vrede, vroeger en nu, van de geuzen tot Wereldoorlog I. Vlaanderen is immers in de 
loop der eeuwen een geliefd slagveld gebleken voor machtige buurlanden. Verwacht je 
aan zowel nieuw geschreven liederen als aan anonieme liedjes uit 14-18.

Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele
Info: info@tey.be | www.ccsint-niklaas.be en www.tey.be | 03 772 11 93
Tickets: 15 - 14 -12 EUR
Org. Muziekclub ’t Ey i.s.m. CC Sint-Niklaas

Donderdag 22-11 om 20 uur

door Sandra Vancauwenberghe

Ook al ligt Sint-Niklaas een eind weg van het front, toch loopt het dagelijkse leven in 
de stad en de streek tijdens WOI niet over rozen. De dagelijkse moeilijkheden van de 

verordeningen, beperkingen op goederen en voedsel … alles werd opgeëist met 
duidelijke ‘Deutsche Gründlichkeit’. Toch moet je af en toe tussen de regels lezen om 
de impact van de oorlog op de gewone mens bloot te leggen. Ondanks de harde strijd 

man en dat kan niet anders dan ons ook doen glimlachen. 

De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: www.kokw.be - Gratis - Org. KOKW

23-11 > 6-01-2019
 

EXPO | Ex libris over de Groote Oorlog
door Dirk Mattelaer en Jack van Peer 

Een groot gedeelte van de (kunst)geschiedenis is in ex libris terug te vinden. Dat geldt 
ook voor de Eerste Wereldoorlog, die de laatste was waarin het menselijke individu 

het intrieste en schrikwekkende aspect van deze oorlog. Ze tonen de zware fysieke en 
psychische gevolgen voor de soldaten en hun omgeving, maar ze zeggen ook veel over 
de tijdsgeest. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven wenselijk - Gratis
Org. Internationaal Exlibriscentrum, Graphia en De Bib 
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

Vrijdag 19-10, zaterdag 20-10 en zondag 21-10
MUSICAL | Thuisfront
door Muze-cal
Muze-cal brengt een eigen creatie die het verhaal vertelt van de vele vrouwen, 
kinderen en ouderen die tijdens WO I alleen achterbleven en moesten omgaan met de 
Duitse bezetting. Deze emotionele musical zal u meenemen op een reis doorheen de 
gedachten en gevoelens van de thuisblijvers en schetst een emotioneel beeld van de 
gruwel van de Eerste Wereldoorlog. 

Museumtheater, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas - Org. Muze-cal
Tickets en concrete uren zijn vanaf september te vinden op www.muzecal.com

Zaterdag 20-10 van 9.30 tot 12 uur
LEZING 
door Ludwig Steenssens
Van bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van België in 1830 werden er plannen 
ingediend om in het hele land grote verdedigingswerken uit te voeren. Een grote 
rol was daarin weggelegd voor Antwerpen vanwege zijn politieke, economische en 
militaire betekenis. Dit leidde tot het uitroepen van Antwerpen tot ‘Nationaal Reduit’ 
en de bouw van de forten van de Vesting Antwerpen. In 1906 en in 1907 werden de 
wetten getekend van nieuwe vestingwerken rond Antwerpen, waaronder het fort van 
Haasdonk. Toen het fort juist afgewerkt was, begon WOI. Het trad echter niet in actie 

fort in de oorspronkelijke opzet van 1914 dat nog overblijft. In de lezing maken we 
kennis met de opdracht, de structuur, de bewapening en de geschiedenis van het fort 
en zijn bunkers.

Vrije ateliers, Rode Kruisstraat 25, Sint-Niklaas, lokaal 15
Info: www.vrijeateliers.be | 03 778 33 70 
Inschrijven van 18 augustus t.e.m. 6 oktober, cursuscode: ACT2018N01
Bijdrage: 20 EUR - Org. Vrije Ateliers

Zondag 21-10 om 14 uur
WANDELING | ‘Tweelandenwandeling’ aan de grens met Nederland in 
De Klinge

Tijdens de wandeling vertelt de gids ons over het leven aan de grens met Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, het ontstaan van de ‘dodendraad’, de smokkelarij, 
de vluchtroutes naar het vrije Nederland, maar ook de communicatie met de 
vluchtelingen. 

Info: Orel Stuer | 0499 76 02 12 - Vertrek: (Ou)de Statie, Buitenstraat 7,  9170 De Klinge. 
Carpooling mogelijk vanaf Ten Bos-Nieuwkerken om 13.30 uur (vermelden bij inschrijving) - 
Lengte wandeling: 6 km. Inschrijving: vóór 17-10 door betaling op rek. BE21 7835 5185 7703 
van Pasar Nieuwkerken - Bijdrage: Pasarleden: 3 EUR  niet-leden: 3,50 EUR
Org. Pasar Nieuwkerken 
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Kalender

Ook niet te missen!

Vanaf 12 oktober:
DIGITALE EXPO - De Eerste Wereldoorlog 
digitaal - www.debeeldbank.be

STADSSPEL - Dilemma 14-18  

FILM - Pilootproject Echo’s van helden  

BOEK - Oe den’t was azzek ne kleine 
kadee was - Georges ‘Juul’ Lenart

Voor de talrijke andere Wase 
initiatieven rond de herdenking 
van 100 jaar Wereldoorlog I en 
Wapenstilstand verwijzen wij naar 
www.waasland1914-1918.be 

Deze informatie dateert van 
3 september 2018. De meest recente 
informatie vindt u op 
www.sint-niklaas.be

22-11 om 20 uur

het maar meemaken! - De Foyer, 
stadsschouwburg

23-11 > 06-01-2019
EXPO - Ex libris over de Groote Oorlog  
De Bib

December

11-12 om 20 uur
LEZING - Geen vrede zonder 
mensenrechten en geen mensenrechten 
zonder vrede - De Bib 

18-12 om 20 uur
THEATER - Oorlog en terpentijn  
stadsschouwburg 

23-12 om 16 uur
CONCERT - XMAS XL - Hoop  
Don Boscokerk

Januari 2019

16 en 18-01 om 20 uur
PODIUM - FAMILIEVOORSTELLING 
De Soldaat - Tentoonstellingszaal 
Zwijgershoek
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Kalender

1-09 > 2-09
CONCERT - Terrazza - Muziek in tijden 
van oorlog - salons 

14-09 > 27-09
EXPO - Weerbaar Waasland - SteM 
Zwijgershoek

14-09 > 12-10
EXPO - Over leven en overleven tijdens 
de Groote Oorlog - De Bib

23-09 om 10.30 uur
LEZING - Gustaaf Drossens, missionaris 

Oktober

6-10 > 8-12

papavers rood - vrije ateliers

7-10 > 11-11
TENTO - The graves are nice this time of 
year - Tentoonstellingszaal Zwijgershoek

7-10 om 14 uur
WANDELING - Begraven worden in 
Nieuwkerken - focus op de Groote 
Oorlog

12-10 > 11-11
TENTO - Jozef Simons (1888-1948) 
De Bib

12-10 > 11-11
TENTO - En de oorlog zal duren - De Bib

13-10 om 20 uur
CONCERT - De Groote Oorlog in muziek, 
woord en beeld - stadsschouwburg

14-10 om 14 uur
WANDELING - Wereldoorlog in de stad  
Toeristisch infokantoor

15-10 om 19.30 uur
LEZING - In Europese velden. Op reis door 
de Eerste Wereldoorlog - Vormingplus 
Waas-en-Dender

19, 20 en 21-10 
MUSICAL - Thuisfront - Museumtheater

20-10 om 9.30 uur
LEZING - De vesting Antwerpen en het fort 
van Haasdonk - vrije ateliers

21-10 om 14 uur
WANDELING  - ‘Tweelandenwandeling’ aan 
de grens met Nederland in De Klinge
(Ou)de Statie, De Klinge

21-10 om 15 uur
CONCERT - Requiem van Mozart 
Collegekerk 

25-10 om 20 uur
PODIUM - Jozef Van Herck: oorlogsbrieven. 
Een aalmoezenier in oorlogstijd - De Bib
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

FILM | VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen: Brieven van Renaat De Rudder

Het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen verspreidt de geschiedenis van Vlaanderen 
en het erfgoed van de Vlaamse beweging. Het Museum werkt voor en door vrijwilligers. 
Het doel is om voor de komende jaren zoveel mogelijk documenten verbonden aan 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog (gedichten, 

garandeert. In Sint-Niklaas nam de Koninklijke Video-, Foto-& Digiclub Close-Up 
Sint-Niklaas vzw in samenwerking met VOS afdeling Sint-Niklaas een selectie van 
brieven op van Renaat De Rudder (overleden op 17-12-1917). Dit pilootproject vormde 
bijvoorbeeld de opstap voor de opnames van brieven van Joe English in Veurne. 
Binnenkort volgen o.a. de gedichten van Temsenaar Frans Van Raemdonck (gesneuveld 
26-03-1917). Projectleiding en productie: Raf Praet, directeur VOS vzw; camerawerk: 
Etienne Audenaert; montage: Marc Vercauteren; regie: Harry Deswarte; stemwerk: 
jongeren uit Sint-Niklaas.

https://museumvoorvlaanderen.be 
Org. VOS Vlaamse Vredesvereniging i.s.m. Video-, Foto-& Digiclub Close-Up

BOEK | Oe den’t was azzek ne kleine kadee was 

Het geschrift ‘Oe den’t was azzek ne kleine kadee was’ van wijlen Georges ‘Juul’ Lenart 
(de samensteller van de ‘Wordelieèst va Sinnekloas’) bestaat sinds de jaren negentig als 
een gelijmd worddocument. Dit werk geeft zijn herinneringen aan zijn kinderjaren vlak 
vóór, tijdens en kort na WO I weer. Lenart beschreef de omgeving waar hij opgroeide, 
grotendeels in het ‘Sinnekloasse’ dialect. Door de heruitgave van dit werk, nu mét 
mooie lay-out, oude foto’s van Sint-Niklaas (1900-1920) en een onderverdeling in 
afzonderlijke hoofdstukken, wil initiatiefneemster Mieke Vanraes de inwoners van onze 
stad de kans geven om, in het dialect, kennis te maken met het leven van alledag zoals 
een kind dat vlak vóór, tijdens en kort na WO I beleefde. In deze heruitgave is gezorgd 
voor een hertaling van het AN zoals Juul Lenart, m.m.v. de familie Lenart, het zelf heeft 
vertaald.

Prijs: 19,50 EUR bij de lokale boekhandel - beschikbaar vanaf eind oktober
Slechts eenmalige druk van 500 exemplaren
Info en reservatie: mieke.vanraes@gmail.com 
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

Dinsdag 11-12 om 20 uur
LEZING | Geen vrede zonder mensenrechten en geen mensenrechten zonder 
vrede
door Wies De Graeve
Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen en voordien ruim 
tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut, focust vanuit zijn functie op actuele 
internationale en Belgische mensenrechtenvraagstukken, de groei van Amnesty 
als mensenrechtenbeweging en op de strategische ontwikkeling van onderzoek, 
beleidsbeïnvloeding en activisme voor meer mensenrechtenimpact. Begin december 
ligt ‘Het recht om mens te zijn’, een nieuw boek van zijn hand, in de winkel en in de 
bibliotheek. Het thema van de wereldoorlog haalt hij in deze lezing naar de actualiteit. 
Hoe staan we er anno 2018, 100 jaar na het zwijgen van de kanonnen en juist 70 jaar 
na de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 
wereldvlak voor?

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven gewenst - Gratis
Org. De Bib Sint-Niklaas

Dinsdag 18-12 om 20 uur - UITVERKOCHT

Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: info@ccsint-niklaas.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 778 33 66
Org. CC Sint-Niklaas

Zondag 23-12 om 16 uur

door deKunstvrienden
 
Het twaalfde concert van dit 140-koppige koor en orkest heeft als thema ‘Hoop’, een 
coda op 14-18. Onder leiding van Dimitri Bracke brengen deKunstvrienden en 85 
stemmen van de meisjeskoren Gynaika en Koritsia uit Sint-Niklaas, Jong Makeblijde 
uit Zele en Malaika uit Lokeren, bewerkingen van muzikaal werelderfgoed van het 
kerstrepertoire en muzikale parels die je misschien voor het eerst ontdekt …

Don Boscokerk, Gladiolenstraat 1, Sint-Niklaas
Info: secretariaat@dekunstvrienden.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 765 10 88
Tickets: 14 - 10 EUR
Org. deKunstvrienden m.m.v. CC Sint-Niklaas
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 18-11 om 16 uur
CONCERT | Oorlogstaferelen
door Paul Rans Ensemble

Paul Rans Ensemble brengt populaire liederen en instrumentale muziek uit de Vlaamse 
middeleeuwen en renaissance tot de achttiende eeuw. De uitvoeringen zijn doorvoeld 
en expressief, gekenmerkt door een levendige en dikwijls improvisatorische aanpak. 
Met Oorlogstaferelen brengt het ensemble een muzikaal programma over oorlog en 
vrede, vroeger en nu, van de geuzen tot Wereldoorlog I. Vlaanderen is immers in de 
loop der eeuwen een geliefd slagveld gebleken voor machtige buurlanden. Verwacht je 
aan zowel nieuw geschreven liederen als aan anonieme liedjes uit 14-18.

Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele
Info: info@tey.be | www.ccsint-niklaas.be en www.tey.be | 03 772 11 93
Tickets: 15 - 14 -12 EUR
Org. Muziekclub ’t Ey i.s.m. CC Sint-Niklaas

Donderdag 22-11 om 20 uur

door Sandra Vancauwenberghe

Ook al ligt Sint-Niklaas een eind weg van het front, toch loopt het dagelijkse leven in 
de stad en de streek tijdens WOI niet over rozen. De dagelijkse moeilijkheden van de 

verordeningen, beperkingen op goederen en voedsel … alles werd opgeëist met 
duidelijke ‘Deutsche Gründlichkeit’. Toch moet je af en toe tussen de regels lezen om 
de impact van de oorlog op de gewone mens bloot te leggen. Ondanks de harde strijd 

man en dat kan niet anders dan ons ook doen glimlachen. 

De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: www.kokw.be - Gratis - Org. KOKW

23-11 > 6-01-2019
 

EXPO | Ex libris over de Groote Oorlog
door Dirk Mattelaer en Jack van Peer 

Een groot gedeelte van de (kunst)geschiedenis is in ex libris terug te vinden. Dat geldt 
ook voor de Eerste Wereldoorlog, die de laatste was waarin het menselijke individu 

het intrieste en schrikwekkende aspect van deze oorlog. Ze tonen de zware fysieke en 
psychische gevolgen voor de soldaten en hun omgeving, maar ze zeggen ook veel over 
de tijdsgeest. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven wenselijk - Gratis
Org. Internationaal Exlibriscentrum, Graphia en De Bib 
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Exlibris, 
wat is dat?

Dinsdag 13-11 om 20 uur 
BOEKVOORSTELLING | Sinterklaas in de Groote Oorlog
In zijn kloostercel in Aalst schreef en tekende de kapucijnerpater Alfons Lefebure 
(1907-2002) in 1946 een Sinterklaasboek voor zijn familie in Elversele. Hij blikte 
daarin aanvankelijk terug op de droeve jaren van WOII, maar al snel kwam hij tot de 
hoofdmoot van zijn boek: een zelf bedacht verhaal dat hij in WOI situeerde, met als 
protagonisten Sinterklaas (die in 1914 via de Mirabrug probeerde terug te keren naar 
het Waasland) en de Duitsers. Het resultaat was een schitterend stukje volkskundig 
én artistiek erfgoed met een grappig-ontroerend verhaal en schitterende tekeningen, 
waarvan het merendeel in kleur. Na zijn dood belandde het boekje bij Heemkundige 
Kring Braem vzw (Elversele). Daar besloot men het nu uit te geven, bijna driekwart 
eeuw nadat het werd geschreven en honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog.

Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas. Inschrijven niet vereist
Info: luc.peleman@telenet.be - Gratis
Org. Heemkundige Kring Braem en Sint-Nicolaasgenootschap 

Woensdag 14-11 van 19.30 tot 22 uur
LEZING | Oorlog zonder grenzen door Ludo De Brabander

22 maart 2016: de terreur slaat toe in Brussel. Zoals dat ook de voorbije maanden en 
jaren gebeurde in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm-el-Sheikh en Parijs. 
Terrorisme kent geen grenzen meer, daar is stilaan iedereen het over eens. Wie dag in 
dag uit de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel, maar mist de ruime context. Ludo 
De Brabander toont hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische 
wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terug vliegt. Een 
kritische lezing door een zeer bevlogen spreker.

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas,
Info: www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84
6 EUR (met korting 3 EUR)
Org. Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. Vrede vzw en De Bib

Donderdag 15-11 om 20 uur 

door Rudi De Clercq 

Sint-Niklazenaar Clement Heirman, vanaf 1914 notaris in Lokeren, werd in februari 
1917 ingezet als spion voor het Britse Secret Service Bureau. Zijn opdracht was in 
het diepste geheim ingewonnen informatie over de grens naar Rotterdam in neutraal 
Nederland te sturen. Eind november 1917 liep het echter slecht af. Heirman werd 
opgepakt door de gevreesde Duitse Geheime Politie. Hoe verging het hem verder? 
Overleefde hij de oorlog? Hoe zinvol was zijn spionageactiviteit? Rudi De Clercq, 
politiecommissaris en bestuurslid van de KOKW, geeft antwoord op deze vragen. 
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas - Info: www.kokw.be - Gratis
Org: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
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Exlibris, 
wat is dat?

Dinsdag 13-11 om 20 uur 
BOEKVOORSTELLING | Sinterklaas in de Groote Oorlog
In zijn kloostercel in Aalst schreef en tekende de kapucijnerpater Alfons Lefebure 
(1907-2002) in 1946 een Sinterklaasboek voor zijn familie in Elversele. Hij blikte 
daarin aanvankelijk terug op de droeve jaren van WOII, maar al snel kwam hij tot de 
hoofdmoot van zijn boek: een zelf bedacht verhaal dat hij in WOI situeerde, met als 
protagonisten Sinterklaas (die in 1914 via de Mirabrug probeerde terug te keren naar 
het Waasland) en de Duitsers. Het resultaat was een schitterend stukje volkskundig 
én artistiek erfgoed met een grappig-ontroerend verhaal en schitterende tekeningen, 
waarvan het merendeel in kleur. Na zijn dood belandde het boekje bij Heemkundige 
Kring Braem vzw (Elversele). Daar besloot men het nu uit te geven, bijna driekwart 
eeuw nadat het werd geschreven en honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog.

Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas. Inschrijven niet vereist
Info: luc.peleman@telenet.be - Gratis
Org. Heemkundige Kring Braem en Sint-Nicolaasgenootschap 

Woensdag 14-11 van 19.30 tot 22 uur
LEZING | Oorlog zonder grenzen door Ludo De Brabander

22 maart 2016: de terreur slaat toe in Brussel. Zoals dat ook de voorbije maanden en 
jaren gebeurde in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm-el-Sheikh en Parijs. 
Terrorisme kent geen grenzen meer, daar is stilaan iedereen het over eens. Wie dag in 
dag uit de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel, maar mist de ruime context. Ludo 
De Brabander toont hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische 
wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terug vliegt. Een 
kritische lezing door een zeer bevlogen spreker.

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas,
Info: www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84
6 EUR (met korting 3 EUR)
Org. Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. Vrede vzw en De Bib

Donderdag 15-11 om 20 uur 

door Rudi De Clercq 

Sint-Niklazenaar Clement Heirman, vanaf 1914 notaris in Lokeren, werd in februari 
1917 ingezet als spion voor het Britse Secret Service Bureau. Zijn opdracht was in 
het diepste geheim ingewonnen informatie over de grens naar Rotterdam in neutraal 
Nederland te sturen. Eind november 1917 liep het echter slecht af. Heirman werd 
opgepakt door de gevreesde Duitse Geheime Politie. Hoe verging het hem verder? 
Overleefde hij de oorlog? Hoe zinvol was zijn spionageactiviteit? Rudi De Clercq, 
politiecommissaris en bestuurslid van de KOKW, geeft antwoord op deze vragen. 
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas - Info: www.kokw.be - Gratis
Org: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
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De wereld van 
Mercator

Zondag 21-10 om 15 uur
CONCERT | Requiem van Mozart 
door Flanders Boys Choir
Het ‘Requiem in d, KV626’ is misschien wel het meest gewaardeerde en geliefde werk 
van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit is voor een groot deel de verdienste van Frans 
Xaver Süßmayr, die het door de dood van Mozart onafgewerkte requiem vervolledigde. 
Naast de muzikale kwaliteit geniet het muziekwerk ook bekendheid door het verhaal 
achter de mysterieuze opdrachtgever. Het wordt – in tijden van herdenking – een 
unieke uitvoering door het knapenkoor, begeleid door een orkest dat op authentieke 
instrumenten speelt. Het koor o.l.v. Dieter Van Handenhoven doet beroep op een schare 
uitmuntende solisten. 

Collegekerk, Collegestraat 31, Sint-Niklaas - Tickets: 20 - 15 EUR (- 26j)

Donderdag 25-10 om 20 uur
PODIUM | Jozef Van Herck. Oorlogsbrieven. Een aalmoezenier in oorlogstijd  
lezing door Paul Catteeuw – zang: Marc Hauman

In de schaduw van de grote gebeurtenissen tussen 1914 en 1918 speelt zich het leven 
af van de kleine man die wordt meegezogen in het allesvernietigende oorlogsgeweld. 
Dit verhaal ligt geborgen in kleine dagboekjes, vergeelde prentkaarten en kostbare 
brieven die het dagelijks frontleven weer tot leven brengen. Volkskundige Paul 
Catteeuw geeft de jonge aalmoezenier Jozef Van Herck via zijn oorlogscorrespondentie 
een stem via een selectie unieke en nooit vertoonde foto’s door de lens van Van Herck. 
Marc Hauman zingt in de stijl van zijn meester Wannes Van de Velde liederen over 
of uit de Eerste Wereldoorlog: traditionals, eigen werk en vertalingen van de meest 
ontroerende anti-oorlogsliederen. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven noodzakelijk - Gratis - Org. De Bib 

Vrijdag 26-10 en zaterdag 27-10 om 20 uur
CONCERT | Oorlogsstemmen 
door Guy Verlinde
In Oorlogsstemmen geeft de Vlaamse bluesmuzikant Guy Verlinde een overzicht 
van de gevolgen van Wereldoorlog I aan de hand van anekdotes, gedichten en 
oorlogsliederen. Daarnaast maak je kennis met belangrijke historische tegenstemmen 
zoals Martin Luther King en Nelson Mandela. Protestsongs tonen de kracht van muziek 

foto-expo ‘The graves are nice this time of year’ te bezoeken. 

Museumtheater, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas - Info: www.ccsint-niklaas.be 
03 778 33 66
Tickets 15 - 14 - 12 EUR - Org. CC Sint-Niklaas i.s.m. De Casino Concertzaal
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 11-11

220 steden en gemeenten in Vlaanderen planten na een suggestie van het Agentschap 
voor Natuur en Bos op 11 november 2018 een vredesboom. Ze doen dat niet zomaar, 
want op die dag worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog 

Zondag 11-11 om 16 uur
CONCERT | The Armed Man. A Mass for Peace
door Koninklijk Gemengd Koor Sint-Gregoriusgild

Op het programma staat als hoofdwerk ‘The Armed Man – A Mass for Peace’ van Karl 

aanklacht tegen elk oorlogsgeweld. Hij schreef zeer toegankelijke muziek en verwerkte 
teksten uit verschillende tijden en culturen, waardoor het werk een universele 
boodschap uitdraagt. Muzikaal wisselen ritmisch dreigende en zeer melodieuze delen 
elkaar af. De bekende vijftiende-eeuwse melodie ‘L’homme armé’ kadert het begin- en 
einddeel (vandaar de titel van het werk). Uitvoerders zijn het versterkt koor Sint-
Gregoriusgild, begeleid door een ensemble van professionele strijkers, blazers en 
slagwerk o.l.v. Johan De Leenheer.

Christus Koningkerk, Heistraat, Sint-Niklaas  
Info: www.ccsint-niklaas.be | www.gregoriusgild.be-concert-info | 03 778 01 88
Tickets 18-17-15 EUR 
Org. Koninklijk Gemengd Koor Sint-Gregoriusgild i.s.m. CC Sint-Niklaas

Maandag 12-11 om 20 uur 

samenleving  
door Rudi Vranckx

Rudi Vranckx geeft een helder en genuanceerd beeld over de Midden-

ideale spreker. Vranckx studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Leuven. Na 
zijn studies startte hij als onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek (KUL), 

van start als oorlogsverslaggever bij de toenmalige BRT. Zijn eerste grote opdracht 
startte in Roemenië tijdens de val van Ceausescu. Later volgden de Golfoorlog, de 

De Casino, Stationsstraat 104, Sint-Niklaas
Vooraf inschrijven noodzakelijk via www.sint-niklaas.be/rudivranckx | 03 778 36 39
Gratis
Org. dienst diversiteit, samenleving en preventie
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Zaterdag 27-10 van 14 tot 16 uur
WANDELING / STRAATTHEATER | De stad in oorlog

Wandeling met straattheater en vertellingen op plaatsen waar in onze stad in 
Wereldoorlog I bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het Stationsplein, de 
Stationsstraat, Huis Janssens, de Houtbriel, de Grote Markt, café Het Wiel, het stadspark 
met o.a. kasteel Walburg en de Boonhemstraat spelen een hoofdrol. U ontmoet o.a. de 
belleman, een verpleegster, Mathilde Vandermeulen, een dienstmeisje en een butler. U 
hoort de Last Post, proeft een borrel ...

Verzamelplaats: Stationsplein, Sint-Niklaas
Info en inschrijvingen bij Lily-Ann Christiaens | 03 776 63 75 
Bijdrage: 5 EUR (wandeling en kleine versnaperingen onderweg)
Org. ATB De Natuurvrienden m.m.v. CC Boontje 

Zaterdag 27-10 van 14 tot 17 uur

Familiedag en tentoonstelling

Naar aanleiding van de projectweken rond WO I van de Scholengemeenschap 
Basisonderwijs Sint-Nicolaas legden de Stedelijke Musea en de technische diensten 
van de stad Sint-Niklaas vorig jaar een waarheidsgetrouw nagebouwde loopgraaf 
van circa 25 meter aan in de tuin van de salons in de Stationsstraat. Wegens groot 
succes wordt de loopgraaf, die is blijven liggen, opnieuw opengesteld, en de bijgaande 
tentoonstelling (met teksten, foto’s en oorlogsmateriaal uit de collectie van het SteM) 
terug opgebouwd. Dit scholenproject, dat loopt van 8 tot 26 oktober, wordt bij de 
afsluiting ook opengesteld tijdens een ‘familiedag’ op 27 oktober in de salons, zodat 
jong en oud samen de weinig benijdenswaardige sfeer van WOI kunnen opsnuiven. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om onder begeleiding van een educatieve 
medewerker deel te nemen aan de workshop ‘Loopgravenkunst’.
Warme kledij en laarzen aangeraden!

Salons, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas
musea.sint-niklaas.be | 03 778 34 50 | reservatiemusea@sint-niklaas.be 
Bijdrage: 2 EUR (volwassenen), 1 EUR (jongeren tot 18 jaar), gratis: kinderen t.e.m. 12 jaar
Org. Stedelijke Musea Sint-Niklaas
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Kalender

Ook niet te missen!

Vanaf 12 oktober:
DIGITALE EXPO - De Eerste Wereldoorlog 
digitaal - www.debeeldbank.be

STADSSPEL - Dilemma 14-18  

FILM - Pilootproject Echo’s van helden  

BOEK - Oe den’t was azzek ne kleine 
kadee was - Georges ‘Juul’ Lenart

Voor de talrijke andere Wase 
initiatieven rond de herdenking 
van 100 jaar Wereldoorlog I en 
Wapenstilstand verwijzen wij naar 
www.waasland1914-1918.be 

Deze informatie dateert van 
3 september 2018. De meest recente 
informatie vindt u op 
www.sint-niklaas.be

22-11 om 20 uur

het maar meemaken! - De Foyer, 
stadsschouwburg

23-11 > 06-01-2019
EXPO - Ex libris over de Groote Oorlog  
De Bib

December

11-12 om 20 uur
LEZING - Geen vrede zonder 
mensenrechten en geen mensenrechten 
zonder vrede - De Bib 

18-12 om 20 uur
THEATER - Oorlog en terpentijn  
stadsschouwburg 

23-12 om 16 uur
CONCERT - XMAS XL - Hoop  
Don Boscokerk

Januari 2019

16 en 18-01 om 20 uur
PODIUM - FAMILIEVOORSTELLING 
De Soldaat - Tentoonstellingszaal 
Zwijgershoek
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Kalender

1-09 > 2-09
CONCERT - Terrazza - Muziek in tijden 
van oorlog - salons 

14-09 > 27-09
EXPO - Weerbaar Waasland - SteM 
Zwijgershoek

14-09 > 12-10
EXPO - Over leven en overleven tijdens 
de Groote Oorlog - De Bib

23-09 om 10.30 uur
LEZING - Gustaaf Drossens, missionaris 

Oktober

6-10 > 8-12

papavers rood - vrije ateliers

7-10 > 11-11
TENTO - The graves are nice this time of 
year - Tentoonstellingszaal Zwijgershoek

7-10 om 14 uur
WANDELING - Begraven worden in 
Nieuwkerken - focus op de Groote 
Oorlog

12-10 > 11-11
TENTO - Jozef Simons (1888-1948) 
De Bib

12-10 > 11-11
TENTO - En de oorlog zal duren - De Bib

13-10 om 20 uur
CONCERT - De Groote Oorlog in muziek, 
woord en beeld - stadsschouwburg

14-10 om 14 uur
WANDELING - Wereldoorlog in de stad  
Toeristisch infokantoor

15-10 om 19.30 uur
LEZING - In Europese velden. Op reis door 
de Eerste Wereldoorlog - Vormingplus 
Waas-en-Dender

19, 20 en 21-10 
MUSICAL - Thuisfront - Museumtheater

20-10 om 9.30 uur
LEZING - De vesting Antwerpen en het fort 
van Haasdonk - vrije ateliers

21-10 om 14 uur
WANDELING  - ‘Tweelandenwandeling’ aan 
de grens met Nederland in De Klinge
(Ou)de Statie, De Klinge

21-10 om 15 uur
CONCERT - Requiem van Mozart 
Collegekerk 

25-10 om 20 uur
PODIUM - Jozef Van Herck: oorlogsbrieven. 
Een aalmoezenier in oorlogstijd - De Bib
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

FILM | VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen: Brieven van Renaat De Rudder

Het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen verspreidt de geschiedenis van Vlaanderen 
en het erfgoed van de Vlaamse beweging. Het Museum werkt voor en door vrijwilligers. 
Het doel is om voor de komende jaren zoveel mogelijk documenten verbonden aan 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog (gedichten, 

garandeert. In Sint-Niklaas nam de Koninklijke Video-, Foto-& Digiclub Close-Up 
Sint-Niklaas vzw in samenwerking met VOS afdeling Sint-Niklaas een selectie van 
brieven op van Renaat De Rudder (overleden op 17-12-1917). Dit pilootproject vormde 
bijvoorbeeld de opstap voor de opnames van brieven van Joe English in Veurne. 
Binnenkort volgen o.a. de gedichten van Temsenaar Frans Van Raemdonck (gesneuveld 
26-03-1917). Projectleiding en productie: Raf Praet, directeur VOS vzw; camerawerk: 
Etienne Audenaert; montage: Marc Vercauteren; regie: Harry Deswarte; stemwerk: 
jongeren uit Sint-Niklaas.

https://museumvoorvlaanderen.be 
Org. VOS Vlaamse Vredesvereniging i.s.m. Video-, Foto-& Digiclub Close-Up

BOEK | Oe den’t was azzek ne kleine kadee was 

Het geschrift ‘Oe den’t was azzek ne kleine kadee was’ van wijlen Georges ‘Juul’ Lenart 
(de samensteller van de ‘Wordelieèst va Sinnekloas’) bestaat sinds de jaren negentig als 
een gelijmd worddocument. Dit werk geeft zijn herinneringen aan zijn kinderjaren vlak 
vóór, tijdens en kort na WO I weer. Lenart beschreef de omgeving waar hij opgroeide, 
grotendeels in het ‘Sinnekloasse’ dialect. Door de heruitgave van dit werk, nu mét 
mooie lay-out, oude foto’s van Sint-Niklaas (1900-1920) en een onderverdeling in 
afzonderlijke hoofdstukken, wil initiatiefneemster Mieke Vanraes de inwoners van onze 
stad de kans geven om, in het dialect, kennis te maken met het leven van alledag zoals 
een kind dat vlak vóór, tijdens en kort na WO I beleefde. In deze heruitgave is gezorgd 
voor een hertaling van het AN zoals Juul Lenart, m.m.v. de familie Lenart, het zelf heeft 
vertaald.

Prijs: 19,50 EUR bij de lokale boekhandel - beschikbaar vanaf eind oktober
Slechts eenmalige druk van 500 exemplaren
Info en reservatie: mieke.vanraes@gmail.com 
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

Dinsdag 11-12 om 20 uur
LEZING | Geen vrede zonder mensenrechten en geen mensenrechten zonder 
vrede
door Wies De Graeve
Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen en voordien ruim 
tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut, focust vanuit zijn functie op actuele 
internationale en Belgische mensenrechtenvraagstukken, de groei van Amnesty 
als mensenrechtenbeweging en op de strategische ontwikkeling van onderzoek, 
beleidsbeïnvloeding en activisme voor meer mensenrechtenimpact. Begin december 
ligt ‘Het recht om mens te zijn’, een nieuw boek van zijn hand, in de winkel en in de 
bibliotheek. Het thema van de wereldoorlog haalt hij in deze lezing naar de actualiteit. 
Hoe staan we er anno 2018, 100 jaar na het zwijgen van de kanonnen en juist 70 jaar 
na de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 
wereldvlak voor?

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven gewenst - Gratis
Org. De Bib Sint-Niklaas

Dinsdag 18-12 om 20 uur - UITVERKOCHT

Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: info@ccsint-niklaas.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 778 33 66
Org. CC Sint-Niklaas

Zondag 23-12 om 16 uur

door deKunstvrienden
 
Het twaalfde concert van dit 140-koppige koor en orkest heeft als thema ‘Hoop’, een 
coda op 14-18. Onder leiding van Dimitri Bracke brengen deKunstvrienden en 85 
stemmen van de meisjeskoren Gynaika en Koritsia uit Sint-Niklaas, Jong Makeblijde 
uit Zele en Malaika uit Lokeren, bewerkingen van muzikaal werelderfgoed van het 
kerstrepertoire en muzikale parels die je misschien voor het eerst ontdekt …

Don Boscokerk, Gladiolenstraat 1, Sint-Niklaas
Info: secretariaat@dekunstvrienden.be | www.ccsint-niklaas.be | 03 765 10 88
Tickets: 14 - 10 EUR
Org. deKunstvrienden m.m.v. CC Sint-Niklaas
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 18-11 om 16 uur
CONCERT | Oorlogstaferelen
door Paul Rans Ensemble

Paul Rans Ensemble brengt populaire liederen en instrumentale muziek uit de Vlaamse 
middeleeuwen en renaissance tot de achttiende eeuw. De uitvoeringen zijn doorvoeld 
en expressief, gekenmerkt door een levendige en dikwijls improvisatorische aanpak. 
Met Oorlogstaferelen brengt het ensemble een muzikaal programma over oorlog en 
vrede, vroeger en nu, van de geuzen tot Wereldoorlog I. Vlaanderen is immers in de 
loop der eeuwen een geliefd slagveld gebleken voor machtige buurlanden. Verwacht je 
aan zowel nieuw geschreven liederen als aan anonieme liedjes uit 14-18.

Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele
Info: info@tey.be | www.ccsint-niklaas.be en www.tey.be | 03 772 11 93
Tickets: 15 - 14 -12 EUR
Org. Muziekclub ’t Ey i.s.m. CC Sint-Niklaas

Donderdag 22-11 om 20 uur

door Sandra Vancauwenberghe

Ook al ligt Sint-Niklaas een eind weg van het front, toch loopt het dagelijkse leven in 
de stad en de streek tijdens WOI niet over rozen. De dagelijkse moeilijkheden van de 

verordeningen, beperkingen op goederen en voedsel … alles werd opgeëist met 
duidelijke ‘Deutsche Gründlichkeit’. Toch moet je af en toe tussen de regels lezen om 
de impact van de oorlog op de gewone mens bloot te leggen. Ondanks de harde strijd 

man en dat kan niet anders dan ons ook doen glimlachen. 

De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas 
Info: www.kokw.be - Gratis - Org. KOKW

23-11 > 6-01-2019
 

EXPO | Ex libris over de Groote Oorlog
door Dirk Mattelaer en Jack van Peer 

Een groot gedeelte van de (kunst)geschiedenis is in ex libris terug te vinden. Dat geldt 
ook voor de Eerste Wereldoorlog, die de laatste was waarin het menselijke individu 

het intrieste en schrikwekkende aspect van deze oorlog. Ze tonen de zware fysieke en 
psychische gevolgen voor de soldaten en hun omgeving, maar ze zeggen ook veel over 
de tijdsgeest. 

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven wenselijk - Gratis
Org. Internationaal Exlibriscentrum, Graphia en De Bib 
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Exlibris, 
wat is dat?

Dinsdag 13-11 om 20 uur 
BOEKVOORSTELLING | Sinterklaas in de Groote Oorlog
In zijn kloostercel in Aalst schreef en tekende de kapucijnerpater Alfons Lefebure 
(1907-2002) in 1946 een Sinterklaasboek voor zijn familie in Elversele. Hij blikte 
daarin aanvankelijk terug op de droeve jaren van WOII, maar al snel kwam hij tot de 
hoofdmoot van zijn boek: een zelf bedacht verhaal dat hij in WOI situeerde, met als 
protagonisten Sinterklaas (die in 1914 via de Mirabrug probeerde terug te keren naar 
het Waasland) en de Duitsers. Het resultaat was een schitterend stukje volkskundig 
én artistiek erfgoed met een grappig-ontroerend verhaal en schitterende tekeningen, 
waarvan het merendeel in kleur. Na zijn dood belandde het boekje bij Heemkundige 
Kring Braem vzw (Elversele). Daar besloot men het nu uit te geven, bijna driekwart 
eeuw nadat het werd geschreven en honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog.

Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas. Inschrijven niet vereist
Info: luc.peleman@telenet.be - Gratis
Org. Heemkundige Kring Braem en Sint-Nicolaasgenootschap 

Woensdag 14-11 van 19.30 tot 22 uur
LEZING | Oorlog zonder grenzen door Ludo De Brabander

22 maart 2016: de terreur slaat toe in Brussel. Zoals dat ook de voorbije maanden en 
jaren gebeurde in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm-el-Sheikh en Parijs. 
Terrorisme kent geen grenzen meer, daar is stilaan iedereen het over eens. Wie dag in 
dag uit de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel, maar mist de ruime context. Ludo 
De Brabander toont hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische 
wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terug vliegt. Een 
kritische lezing door een zeer bevlogen spreker.

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas,
Info: www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84
6 EUR (met korting 3 EUR)
Org. Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. Vrede vzw en De Bib

Donderdag 15-11 om 20 uur 

door Rudi De Clercq 

Sint-Niklazenaar Clement Heirman, vanaf 1914 notaris in Lokeren, werd in februari 
1917 ingezet als spion voor het Britse Secret Service Bureau. Zijn opdracht was in 
het diepste geheim ingewonnen informatie over de grens naar Rotterdam in neutraal 
Nederland te sturen. Eind november 1917 liep het echter slecht af. Heirman werd 
opgepakt door de gevreesde Duitse Geheime Politie. Hoe verging het hem verder? 
Overleefde hij de oorlog? Hoe zinvol was zijn spionageactiviteit? Rudi De Clercq, 
politiecommissaris en bestuurslid van de KOKW, geeft antwoord op deze vragen. 
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas - Info: www.kokw.be - Gratis
Org: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
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               ‘ Tweelandenwandeling’
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 11-11

220 steden en gemeenten in Vlaanderen planten na een suggestie van het Agentschap 
voor Natuur en Bos op 11 november 2018 een vredesboom. Ze doen dat niet zomaar, 
want op die dag worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog 

Zondag 11-11 om 16 uur
CONCERT | The Armed Man. A Mass for Peace
door Koninklijk Gemengd Koor Sint-Gregoriusgild

Op het programma staat als hoofdwerk ‘The Armed Man – A Mass for Peace’ van Karl 

aanklacht tegen elk oorlogsgeweld. Hij schreef zeer toegankelijke muziek en verwerkte 
teksten uit verschillende tijden en culturen, waardoor het werk een universele 
boodschap uitdraagt. Muzikaal wisselen ritmisch dreigende en zeer melodieuze delen 
elkaar af. De bekende vijftiende-eeuwse melodie ‘L’homme armé’ kadert het begin- en 
einddeel (vandaar de titel van het werk). Uitvoerders zijn het versterkt koor Sint-
Gregoriusgild, begeleid door een ensemble van professionele strijkers, blazers en 
slagwerk o.l.v. Johan De Leenheer.

Christus Koningkerk, Heistraat, Sint-Niklaas  
Info: www.ccsint-niklaas.be | www.gregoriusgild.be-concert-info | 03 778 01 88
Tickets 18-17-15 EUR 
Org. Koninklijk Gemengd Koor Sint-Gregoriusgild i.s.m. CC Sint-Niklaas

Maandag 12-11 om 20 uur 

samenleving  
door Rudi Vranckx

Rudi Vranckx geeft een helder en genuanceerd beeld over de Midden-

ideale spreker. Vranckx studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Leuven. Na 
zijn studies startte hij als onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek (KUL), 

van start als oorlogsverslaggever bij de toenmalige BRT. Zijn eerste grote opdracht 
startte in Roemenië tijdens de val van Ceausescu. Later volgden de Golfoorlog, de 

De Casino, Stationsstraat 104, Sint-Niklaas
Vooraf inschrijven noodzakelijk via www.sint-niklaas.be/rudivranckx | 03 778 36 39
Gratis
Org. dienst diversiteit, samenleving en preventie
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Flanders Boys choir

Jozef Van Herck

Guy Verlinde
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Exlibris, 
wat is dat?

Zondag 11-11 om 10 uur
WANDELING 
door Marcella Piessens

Op de stedelijke begraafplaats Tereken staan de binnen- en buitenlandse oorlogs- en 
burgerslachtoffers uit de Groote Oorlog centraal. 

Start: hoofdingang begraafplaats Tereken 
Max. 25 personen - vooraf inschrijven verplicht via toeristisch infokantoor
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00
Gratis 
Org. dienst toerisme

Zondag 11-11 om 11 uur 
HULDE | Onze Schotse jongen

Op de stedelijke parkbegraafplaats Tereken wordt aan het graf van de Schotse 
soldaat Thomson een kleine herdenking gehouden, als eerbetoon aan dit en alle 
oorlogsslachtoffers uit Wereldoorlog I. De aanwezigen luisteren naar doedelzakmuziek 
en sluiten af met een drankje.

Verzamelpunt: hoofdingang begraafplaats Tereken 
Inschrijven vooraf verplicht: 03 777 55 40
Info: 03 776 80 99 | 0476 54 16 26
Gratis
Org. CC LinC 

Zondag 11-11 om 14 uur
WANDELING | De Groote Oorlog voor kinderen
door Marcella Piessens

Speciaal voor kinderen werd een wandeling op het kerkhof van Tereken ontwikkeld 
die de Groote Oorlog voor hen begrijpelijk maakt. De rondleiding staat open voor alle 
kinderen van 8 tot 12 jaar. (Groot)ouders zijn ook welkom!

Start: hoofdingang begraafplaats Tereken 
Max. 25 personen - vooraf inschrijven verplicht via toeristisch infokantoor
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00
Gratis 
Org. dienst toerisme

24

100 jr wapenstilstand SN (Klonen) (Klonen)_1990673.indd   24 3/09/2018   9:47:37

De stad in oorlog

Loopgraven in WO I
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Hoe uw rondleiding 
reserveren?

27-10 > 3-02-2019
EXPO | Frontleven Wereldoorlog I in 3D

De naam van pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962) loopt als een rode draad 
doorheen de viering van de Wapenstilstand. De reden is dat Drossens naast zijn taken 

heeft opgeworpen als een van de weinige Wase documentalisten van deze gruwelijke 
periode uit onze geschiedenis. 375 beelden in 3D zijn ondertussen professioneel 
gedigitaliseerd en een selectie daarvan wordt in een speciaal daarvoor gecreëerde 
zwarte box-cinemazaal met een groot projectiescherm voor de allereerste keer voor 

minuten in het publiek depot van het museum wordt uitgebreid met audiogetuigen 
over de oorlogservaringen van Hilaire Verschelden (Sint-Niklaas), Daniël Struyf 
(Beveren), Leo De Naeyer (Temse) en Petrus Vanacker (Sint-Niklaas). Een unieke 
ervaring en ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de herdenking van het einde 
van Wereldoorlog I.

SteM, publiek depot – Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas 
musea.sint-niklaas.be | 03 778 34 50 | groepen: reservatiemusea@sint-niklaas.be
Bijdrage: 5 - 2,50 EUR (korting); gratis voor kinderen t.e.m. 12 jaar en voor houders museumkaart 
en lerarenkaart
Org. Stedelijke Musea Sint-Niklaas en Erfgoedcel Waasland, m.m.v. de Vlaamse overheid

Zondag 28-10 om 10.30 uur 
VERTELLING | 1918 tot vandaag: de eeuw van de verwondering
door Marcella Piessens

Kasteel Walburg, Walburgstraat 35, Sint-Niklaas
Info: Inschrijven vooraf verplicht: 03 777 55 40

Donderdag 1-11 om 16 uur
CONCERT | Hymn to the Fallen 
door Casino Brass Ensemble en Chris Lomme

‘Hymn to the Fallen’ vs. The War Poets. Een sublieme lofzang vs. de poëtische erfenis 
van de Groote Oorlog. Het Casino Brass Ensemble o.l.v. dirigent Steven Verhaert brengt 
een intiem concert met als gastactrice Chris Lomme, die oorlogspoëzie zal voorlezen. 

De Casino Concertzaal, Stationsstraat, Sint-Niklaas
Info: 0475 63 37 91 | eduard.quasten@skynet.be
Tickets: 12 EUR. Reserveren gewenst.
Org. Casino Brass Band
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Exlibris, 
wat is dat?Zondag 11-11

HERDENKING WAPENSTILSTAND

SINAAI

8.50 uur: bloemenhulde aan het monument in Sinaai, muzikaal opgeluisterd door de 
Koninklijke harmonie Sint-Cecilia-Sinaai. Aansluitend in het dorpshuis: toespraak door 
een lid van het schepencollege en drink aangeboden door het stadsbestuur.

BELSELE

9.20 uur: bloemenhulde aan het monument in Belsele, muzikaal opgeluisterd door de 
Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia-Belsele. Aansluitend in het gemeentehuis: toespraak 
door een lid van het schepencollege en drink aangeboden door het stadsbestuur.

NIEUWKERKEN

9.30 uur: misviering in Nieuwkerken 
10.30 uur: bloemenhulde aan het monument in Nieuwkerken, muzikaal opgeluisterd 
door de Koninklijke fanfare De Eendracht-Nieuwkerken. Aansluitend in het vroeger 
gemeentehuis Ten Bos: toespraak door een lid van het schepencollege en drink 
aangeboden door het stadsbestuur.

SINT-NIKLAAS

10 uur: misviering in de hoofdkerk, muzikaal opgeluisterd door het Casino Brass 
Ensemble. Aansluitend optocht naar het heldenmonument aan de Houtbriel, begeleid 
door de Koninklijke harmonie deKunstvrienden.

+/- 11.15 uur: plechtige zitting in de Trouwzaal van het stadhuis, met o.a. toespraak 
door de burgemeester; muzikaal opgeluisterd door Musica Symfonie. Drink 
aangeboden door het stadsbestuur.

Org. stadsbestuur Sint-Niklaas
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    Frontleven WO I in 3D

    Chris Lomme
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One Two TeaZondag 4-11 om 14 uur
WANDELING | ‘Casus Belli’ in Belsele 
door Ann Pieters 

Ook het nu zo vredige en nijvere dorp Belsele raakte betrokken in het strijdgewoel. 
Op stap met een gedreven gids wordt een tip van de sluier opgelicht.

Start: aan de kerk, Belseledorp, Belsele
Max. 25 personen - vooraf inschrijven verplicht via toeristisch infokantoor
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00
Gratis. Org. dienst toerisme

Dinsdag 6-11 om 20 uur
LEZING | Jazz in tijden van oorlog
door Frederik Goossens

Frederik Goossens, docent jazzgeschiedenis aan het Conservatorium Gent, 
muziekjournalist en muzikant, belicht op deze avond de jazzmuziek van voor, tijdens en 
net na de Eerste Wereldoorlog en ook tijdens het interbellum. Aan de hand van unieke 
beeld- en geluidsfragmenten loodst hij ons doorheen de jazzgeschiedenis tijdens dit 
bewogen tijdsgewricht in de twintigste eeuw.

De Bib, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas
Info: bib.sint-niklaas.be | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
Inschrijven verplicht -  Gratis - Org. De Bib 

Dinsdag 6-11 van 19.30 tot 22 uur
LEZING 

door Tom Sauer

De relaties tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea vertoonden de laatste 
maanden een erg grillig patroon. Wilde dreigementen en een explosieve situatie 
evolueerden naar een historische handdruk op woensdag 13 juni. Trump zei volop in te 
willen zetten op denuclearisatie en krijgt voor deze doorbraak bij veel commentatoren 
het voordeel van de twijfel. Tom Sauer is goed geplaatst om het geopolitieke kluwen te 
ontwarren. Is er een reële kans dat de beide Korea’s kernwapenvrij worden? En welke 
rol spelen China, Japan en Rusland?

Vormingplus Waas en Dender, Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas 
Info: www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84. 
Bijdrage: 11 EUR (met korting 5,50 EUR)
Org. Vormingplus Waas-en-Dender m.m.v. Vrede vzw
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Vrijdag 9-11 om 20 uur
POETISCH-MUZIKALE AVOND |
het die nacht ...) 

Meerssche m.m.v. Daniëlle Van Gael en Herman Cole
In het zeer afwisselende programma ontdekken we een waaier Italiaanse 

Grande Guerra, die vanuit de zusterstad Lucca werden aangeleverd. We proeven 

ooit genomineerd voor de Nobelprijs literatuur. In Egypte geboren uit Toscaanse 
ouders vocht deze dichter in 1915 als vrijwilliger aan het noordelijke front in Friuli-
Venezia in Giulia. De literaire wereld erkent hem als een van de belangrijke dichters 
van de twintigste eeuw. 

 
De Bib, conferentiezaal, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 
www.sint-niklaas.be/bibliotheek  
Bijdrage: 5 EUR 

Vrijdag 9-11-2018 om 20 uur

door Koriolis en solisten van het Brussels Philharmonic Orchestra 

 
In het kader van Het Witte Raven project® organiseert Kiwanis Sint-Niklaas 
Waasland een concert met het Gentse Kamerkoor Koriolis met vier solisten van het 
Brussels Philharmonic Orchestra o.l.v. dirigent Joris Derder. Het kamerkoor wordt 
aangevuld met sopraan Penelope Turner en pianist Andrew Wise. Alle uitgevoerde 
stukken (werk van Ravel, Esenvalds, Weill, Berber, Wise, Swerts, Debussy, Van 
Heertum en Holmes) hebben een link met de beleving en het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Zowel de momenten van bijzonder tragiek, als de muziek die werd 
gespeeld achter de linies ter vermaak van de soldaten, worden vertolkt. 
 
Sint-Nikolaaskerk, Sint-Niklaas 
Tickets: 30 EUR (concert en receptie)
Bestellen via pr@kiwanis-waasland.be
Ten voordele van Het Witte Raven project®
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