
Paul Vanhee

Op 16 oktober 1918 werd Hulste, na vier jaar oorlog en ontbering, door Belgische troepen bevrijd. De euforie was 
van korte duur want op 17 en 18 oktober werd onze gemeente door de achterhoede van het Duitse leger vanover de 
Leie bestookt met gifgasbommen. Daarbij vielen minstens 31 burgerslachtoffers. 
 
Om de gebeurtenissen van exact 100 jaar geleden te herdenken hebben enkele Hulstenaren de koppen bij elkaar 
gestoken en zetten een aantal evenementen op het getouw.   
Het programma ziet er uit als volgt:
 

Om deze activiteiten te kunnen financieren, vragen wij uw steun. 
Dit kan door middel van een advertentie of een vermelding in onze uitgebreide programmabrochure die over gans 
Hulste verdeeld zal worden. Op de ommezijde vindt u alle details.

Dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 19:30 u 
Een klank- en lichtevocatie met als thema de euforie van de bevrijding en de daaropvolgende 
gasbeschietingen. 
Locatie: hoeve Snoeck, de Kasteelstraat en dorpshuis De Rijstpekker 
   
Vrijdag 19 oktober 2018 om 19:30 u 
De Bevrijding van Hulste - lezing door Fhilip Vannieuwenhuyze 
Locatie: dorpshuis De Rijstpekker 
 
Zaterdag 27 oktober 2018 om 20:00 u 
En toen werd alles stil - concert door de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt Kuurne 
Locatie: Sint-Pieterskerk Hulste 
 
Zondag 11 november 2018 
Als sluitstuk is er de gebruikelijke herdenking van de Wapenstilstand door het NSB Hulste die voor  
deze 100ste verjaardag wat extra luister zal krijgen: 
Start om 10:00 uur met de liturgische viering in de Sint-Pieterskerk met daarna de bloemenhulde aan de 
herdenkingszuil voor de gesneuvelde soldaten en opgeëiste burgers. Aansluitend de inhuldiging van een 
plaquette ter herinnering aan de slachtoffers van de gasbeschieting. Vervolgens stappen we stoetsgewijze, 
zoals vroeger met de harmonie voorop, naar het erepark op de gemeentelijke begraafplaats met ook daar 
een kort eerbetoon gevolgd door een stadsreceptie in de gemeenteschool Noord. Tenslotte een mogelijkheid 
tot deelname aan het 11 november-middagmaal in dorpshuis De Rijstpekker.  

Sponsoring of vermelding in programmaboekje

Formaat : din A5 (210 mm x 145 mm) 
 
Naamvermelding “Met de steun van“:   € 10,00
1/8 bladzijde:    € 15,00
1/4 bladzijde:     € 25,00
1/2 bladzijde:    € 50,00 

1 bladzijde + 2 vrijkaarten concert :                   € 100,00 
1 bladzijde + 2 vrijkaarten concert + kunstwerk Paul Vanhee:   € 250,00

Logo of publicitaire inlassing digitaal bezorgen aan info@andrevanassche.be 

Overschrijven kan op rekening KBC nr. BE50 7360 4199 6418 op naam van 
“Hulste Bevrijd, Hulste Vergast”.  
 
Heeft u vragen of voorstellen? 
Contacteer ons:  
via mail: info@andrevanassche.be 

Wij hopen dat dit evenement, naar analogie van de Roland Garros-herdenking van drie jaar geleden, heel Hulste 
op de been zal brengen en net zo’n weerklank zal krijgen in de geschreven pers en op televisie.  
 

Namens de werkgroep:  
Geert Decock (voorzitter), Lynn Callewaert (secretaris), Andre Vanassche (penningmeester), Patrick Claerhout en 
Michaël Vannieuwenhuyze (schepenen), Fhilip Vannieuwenhuyze (Erfgoedkring De Roede Van Harelbeke), Wilfried 
Manhaeve (WO I kenner en fotograaf), Sis Verschelde (NSB Hulste), Joost Dobbels (medewerker), Stef Huysentruyt 
(www.hulste.info).


