
       
                                                          
Onze vereniging heeft in de voorbije jaren ruimschoots aandacht geschonken aan de Grande Guerra   

 Denk aan de beeldenbabbel Presente! van Herman Cole op 10 november 2014  

 Herinner je de voordracht van Nicola Revelant La Donna nella Grande Guerra in maart 2015  

 Denk aan de excursie naar de necropool van Notre-Dame-de Lorette in augustus 2015  

 Herinner je de recente avond zang en poëzie Era una notte che pioveva in november jl. …  
Stuk voor stuk waren dat kwaliteitsvolle activiteiten. 

 

We willen afronden met alweer een activiteit waarin de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en 

Italiaanse Cultuur in elkaar overvloeien.  

 

DAGUITSTAP NAAR DE WESTHOEK - IL FANGO DELLE FIANDRE 
Woensdag 22 mei 2019  

Afspraak om 8u - Parking GC De Route, Stationsstraat 201 te SINT-GILLIS-WAAS 

 
↘  
Bekijk hier enkele elementen uit ons programma …. 

o We staan stil bij de Italiaanse graven op de Westerbegraafplaats in Gent en op de 
militaire begraafplaats van Houthulst.  

o We schenken in Koekelare en Vladslo aandacht aan de aangrijpende werken van de 
Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz. (Je weet wellicht dat onze Anton van 
Wilderode over één van haar beelden een aangrijpend gedicht schreef.) 

o We worden verrast door het verhaal van de prinselijke Italiaanse broers Xavier en 
Sixtus van Bourbon-Parma, die aan het begin van W.O. I allebei artilleriekapitein 
waren in het Belgische leger. 

o We proeven een échte trappist bij de abdij Sint-Sixtus van Vleteren. 
o We sluiten devoot aan bij de schare belangstellenden wanneer in Ieper om 20u de 

Last Post weerklinkt.   
o eccetera … 

↘ 

Belangstellenden worden vriendelijk verzocht  meteen en ten laatste op 30 april 2019  in te 

schrijven door storting op rekening BE84 4139 1885 2159 van ANFITEATRO. (Het aantal plaatsen is 
beperkt.)  
Leden Anfiteatro betalen 60 euro. Niet-leden maken 70 euro over. In deze prijs zitten de rit met 
comfortabele autocar met vertrek uit en terugkeer naar Sint-Gillis-Waas, toegangsgeld, een 
middagmaal, fooi chauffeur.  
   
Avanti. Non esitate. Vi aspettiamo numerosi. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het bestuur van Anfiteatro  

Op 11 november 1918 
eindigde ook voor   

het koninkrijk Italië  
la Grande Guerra.  
Il 22 maggio 2019 

ANFITEATRO ci dedica 
un’escursione. 


