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• Viering bevrijding Maldegem 1918-
2018 

• wandelzoektocht 

• brochure ‘Slag van Burkel’ 

• fietsroute 

• concert Koninklijke Muziekkapel 
Gidsen 

• plechtigheden en optocht aan de 
monumenten 

• tentoonstelling 

• bibliotheek in thema WOI 



• Vredesfeesten Sint-Niklaas 

• 31 augustus- 2 september 2018 

• herdenking bevrijding WOII 

• tiental ballons (Ballonfestival) 

• 6 podia met muziek 

• wereldmarkt (100 standen) rond 
Kleine Helden (vrijwilligers) met 
film 

• nostalgische kermis 

• loopwedstrijd (5-10 kilometer) 

• braderij 

• verschillende tentoonstellingen 

• vuurwerk 



• Tentoonstelling Sinksen ’44 

• Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels 
(onderdeel van HK Brugs 
Ommeland) 

• 18 mei-2 juni 

• luchtaanval op 28 mei 1944 

• tentoonstelling in kerk over kerk en 
burgerslachtoffers (42 doden en 38 
zwaargewonden) 

• fietstocht? 

 



• borden in de tuin 

• man woont in 1944 in Kortemark 
en ziet daar de vliegtuigen in 
Torhout dalen richting Brugge 

• woont nu waar de bommen vielen 

• al enkel jaren foto’s in zijn voortuin 

• anders in de wijk enkel nog een 
bom en mitrailleursnest 

• getuigenis in de krant 



• Lezing door Jos Sterk 

• lezing 

• 22 juni 2019 

• Standaard Boekhandel 

• gratis 



• Herdenking ‘75 jaar Bevrijding van 
België’ 

• 22 juni 2019 – 22 juni 1944 
• Heemkundekring Corsendonca vzw, 

Toerisme Oud-Turnhout vzw en 
gemeente Oud-Turnhout 

• twee Lancaster-vliegtuigen van de RAF 
neergestort. 

• herdenkingsmoment ‘voor alle 
mensen van of die in Oud-Turnhout 
omkwamen door het oorlogsgeweld’ 

• naamafroeping, Last Post, 
bloemenhulde, doedelzakspeler, fly-
over van twee vliegtuigen, military 
oldtimerclub met militaire voertuigen 
en uniformen uit WOII 

• gratis 



• Antwerpse oorlogsverhalen uit 
WW2 

• 30 juni 2019 

• 75 jaar: stadswandeling 

• 2 gidsen ‘Me Lou deur ’t stad’ 

• waargebeurde feiten, 
ontegensprekelijke daden 

• zovelen Antwerpenaren <-> ons 
aller grote helden 

• 18 euro 



• Hessels Ouër – Frank Vanstreels: de 
bevrijding van Hasselt, 1944 

• 30 juni 2019 

• organisatie: Het Stadsmus 

• ‘ontvingen de inwoners de 
Amerikaanse soldaten met open 
armen’ 

• toelichting over de bevrijding in het 
dialect (dialectnamiddagen) 

• gratis 



• Geleide stadswandeling: 
Wereldoorlog II 

• 7 juli 2019 

• 75 jaar: 23 september 1944 laatste 
Duitse soldaten, herdenking van 
bevrijding 

• wandeling langs locaties: 
bombardementen, bezetting, 
logementen, feestzalen, relatie 
stadsbestuur, collaboratie/verzet: 
geheel WOII 

• 2 euro 



• Culturele uitstap Fort van 
Breendonk & Dossin Kazerne 

• 11 juli 2019 

• KNSB Kortenaken 

• ‘naar aandenken van 75 jaar 
bevrijding van Kortenaken en 
omstreken’ 

• bloemenhulde bij standbeeld 

• met maaltijden, napraten 

• sociaal aspect: mindervaliden, 
horeca met jongeren met 
autismespectrumstoornis 

• 65 euro 



• Marktbioscoop Westende Bevrijd 

• 1 augustus 2019 

• 75 jaar: filmmontage over 
bevrijders, feesten, vriendschap, 
afrekeningen, Engels bestuur, enz. 

• getuigenissen 



• ‘44-’19. Van Bevrijding tot 
Verzameling 

• 4 april-6 augustus 2019 

• 75 jaar in september 2019 
bevrijding 

• focus op de achtergelaten objecten 

• collectie van André Hast, 3000 
voorwerpen in inkomgebouw 
Raversyde Atlantikwall 

• andere verzamelaars in het 
natuurpark 

• fotoportretten van de verzamelaars 

• 8 euro 



• Herdenking Hilaire Gemoets 

• 2 september 

• NSB Groot-Kortenaken 

• herdenking Hilaire Gemoets 
(Partizanen, kort voor bevrijding 
gefusilleerd) en 7 bemanningsleden 
van neergestorte Lancaster in 
Webbekom, en eigenlijk alle die 
verzet pleegden 

• bloemenhulde, toespraken, bezoek 
begraafplaats, receptie en 
koffietafel 

• bijzonder: open oproep naar 
toespraken en bloemenkransen 



• 1944-2019. 75 jaar bevrijding – 
concert 

• 6-7 september 2019 

• Kortrijk 

• Mainstream Music Band 

• eindejaarsshow opgeschoven 

• landing in Normandië en bevrijding 
van Kortrijk 

• samenwerking met harmonie-orkest 
en koor 

• avond aan elkaar gepraat door Leah 
Thys (die ook Marlene Dietrich liedjes 
brengt) 

• 20 euro 



• Bevrijdingscolonne herdenking 
bevrijding WOII 

• 10 september 

• colonne militaire voertuigen met 
verschillende trajecten 

• Traject Slag om de Schelde 

• halte in centrum Brecht 

• Project Liberation Route Europe 
i.s.m. Defensie en War Heritage 
Institute 

• aansluitend ‘expo en animatie’ 

• gratis 



• Auteurslezing Dirk Misschoot uit 
boek Sweethearts 

• Stadsbibliotheek Gent 

• 5 december 

• ‘Love stories’ van Brits-Belgische 
bevrijdingskoppels 

 



• Kerstmis – Winter 1944 

• 7-8 december 

• Gingelom 

• taferelen brengen het leven in de 
wintermaanden 1944-1945 

• US, verzet, burgerbevolking, 
Duitsers 

• “Vele kleine lichtjes en vuurkorven 
zullen een gezellige kerstsfeer 
brengen in en om de hoeve, met op 
zaterdagavond een volks 
dansfeest” 

• gratis 



Conclusie 
- UiT-databank toont publieksactiviteiten: geen onderzoek, relatief 

weinig publicaties 

- Heel veel activiteiten, met een piek augustus-september 

- Wel wat verscheidenheid in activiteit 

- Relatief weinig gericht op internationaal publiek  (in tegenstelling 
toch tot de Eerste Wereldoorlog 

- De aankondiging van activiteiten over wat na de bevrijding kwam, is 
heel beperkt. 

- … 



Vragen? Tips? Bedenkingen?  
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