
PROGRAMMA

Donderdag 16 april 2015

Vrijdag 17 april 2015

19:00

17:00

19:30

19:45

20:45

Start herdenkingsweekend met opening TENTOONSTELLING en officiële inhuldiging 
van het MONUMENT ‘Roland Garros’ aan het dorpshuis de Rijstpekker’. Het monument is 
een kunstwerk in brons op sokkel uit cortenstaal van beeldhouwer Kornul uit Beveren-
Roeselare (zie verder in deze brochure).
De tentoonstelling, georganiseerd door de heemkundige kring De Roede van Harelbeke, 
schetst het leven van Roland Garros en toont aspecten van de Eerste Wereldoorlog in 
Hulste. Centraal staat de replica van het vliegtuig Maurane-Saulnier met originele mo-
tor waarmee Roland Garros hier een noodlanding maakte. Een speciaal nummer van het 
tijdschrift TIJDINGEN van de Roede van Harelbeke uitsluitend gewijd aan Roland Garros 
wordt te koop aangeboden aan 5 €.

TENTOONSTELLING, bar doorlopend open in ‘De Rijstpekker’ (tot 22:00 u.)

HISTORISCHE LEZING over het avontuurlijke leven van Roland Garros, door Fhilip Van-
nieuwenhuyze van ‘De Roede van Harelbeke’ en auteur van het boek ‘In Den Anderen 
Oorloge’ over de Eerste Wereldoorlog in Harelbeke, Bavikhove en Hulste.

RECEPTIE in de tent achter De Rijstpekker. Aangeboden door het stadsbestuur voor 
alle inwoners.

BAR open tot 22:00 u. - Gedurende gans het weekend zal het ‘Feestcomité Hulste’ en hun 
team instaan voor de bediening van de bar. 

De zoeaven van Walcourt
De Zoeaven waren een onderdeel van het Franse leger be-
staande uit Noord-Afrikaanse manschappen en bestonden 
al sinds 1852. Zij leverden ook strijd in de W.O. I: hun eerste 
gevechten tegen de Duitsers grepen plaats in het Waalse 
Walcourt (tussen Charleroi en Philippeville). Later werden 
ze ingezet in de Westhoek waar ze het Belgische leger on-
dersteunden. Ze trokken zich samen met de Belgen terug 
achter de IJzer en werden gehuisvest in het ‘Quartier Sé-
négalais’ te Koksijde. 8.000 Franse Zouaven lieten hier het 
leven. Ondermeer op 22 april 1915, ongeveer terzelfdertijd 
als de noodlanding van Roland Garros, werden velen van 
hen slachtoffer van de Duitse gasaanvallen. Door een leger-
hervorming in Frankrijk werden zij ontbonden in 1962. Hun 
exotische uitmonstering met wijde broek en rode fez bleef 
tot in de Eerste Wereldoorlog gehandhaafd. Het is in deze 
klederdracht dat het 2de regiment van Walcourt zondag zal 
paraderen en de taptoe zal opluisteren. Foto Luc David



Zaterdag 18 april 2015

Zondag 19 april 2015

Maandag 20 april 2015:     Tentoonstelling exclusief open voor de scholen

10:00

09:00

10:15

11:30

12:30

13:30

15:00

15:15

18:00

14:00

19:00

BEACH-TENNISTORNOOI  
aan het Sprokkelheem : org. JCI Harelbeke (ook gekend als de ‘jonge Kamer’)
Van 10.00 uur tot 18.30 uur zullen een 60-tal ploegen, waarbij elke ploeg bestaat uit twee  
personen, strijden voor de titel van beste Beach-tennisploeg van Hulste en omstreken. 
Man, vrouw, oud en jong, iedereen is welkom!
18:00 u: galamatch  (met onder meer ELI ISERBYT en SEP VANMARCKE).
Prijsuitreiking nadien met JUSTINE HENIN.
Vrije toegang. Beach bar en snackbar doorlopend open.  
Vip-formule mits voorafgaandelijke inschrijving

VINKENZETTING : org. : vinkenvereniging ‘Vreugde in de Zang’. Inschrijving vanaf 8 u 
in het pop-up  café : ‘De drie Koningen’ in de Wantestraat. Prijsuitreiking om 11 u in de 
tent aan ‘De Rijstpekker’.

TAPTOE op Hulstedorp met hulde aan het oorlogsmonument met de vlaggendragers van 
de NSB en optocht rond de Beldge. Muzikale uitvoering aan het oorlogsmonument en 
het Roland Garros monument  verzorgd door Wim Dierick en een zestal muzikanten van 
Brassaholic. Parade van ‘De zoeaven van Walcourt’. 

10:00 TENTOONSTELLING met bar

APERITIEFCONCERT door Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Harelbeke in de tent.

BBQ  in de tent  - vanaf 12u30  
(4 soorten vlees waaronder lekkere gemarineerde rosbief met groentenassortiment, koude 
aardappelen en stokbrood + 2 drankjes) - 20,00€/pp  (kinderen 12,00€).  
Graag reserveren bij: Roger De Baere - tel. 056-66 99 40 (na 17u00) of e-mail roger.debaere@telenet.be 
            André Vanassche - GSM 0475 76 86 40 of e-mail info@andrevanassche.be

Start inschrijving WANDELING tot 16 u. (zie blz 8) - re-enactors in het straatbeeld.

Tweede optreden van de ZOEAVEN vanaf de landingsplaats tot Muizelhof.

Fly By - Memorial Flight Roland Garros: sportvliegtuigen overvliegen Hoog Wallegem. 
Met dank aan de Airport Community EBKT Wevelgem.

SLOT van de herdenking in O.C. ‘De Rijstpekker’: gezellig napraten in de bar.

TENTOONSTELLING met bar (open tot 20:00 u) 
met om 15:00 u een lezing ( in het Frans) door Jean-Pierre Lefèvre-Garros over zijn neef Roland 
Garros en de eerste jachtvliegtuigen - in het bovenzaaltje van de bibliotheek.

KARABIJNSCHIETING in de schietstand van de Koninklijke Schuttersgilde St.-Pieters-
Bosseniers. (ook op zondag open : vanaf 10.30 tot 13.00 u)
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