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Historische schets 

Op 10 oktober 1914 vallen Duitse troepen Stekene binnen. De gewone gang van zaken wordt drastisch verstoord. 

Het leven gaat over in “leven met” en uiteindelijk in overleven. Ruim vier jaar lang is dit de dagdagelijkse realiteit. 

 

De invalshoek van dokter Leon Van Haelst 

Het wel en wee, de dagelijkse bekommernissen, de ergernissen en de woede maar ook de zelfspot en de 

deugnieterij en zo nu en dan zelfs feestgedruis... Dr. Van Haelst was onze ooggetuige die in een dagboek een 

gedetailleerd en geïllustreerd verslag bijhield van 4 jaar bezetting. 

 

Reden van de herdenking 

Tijdens het evenement herdenken we de 100ste verjaardag van de grote oorlog, maar ook de 100ste verjaardag 

van de Wapenstilstand. Dit vertaalt zich in een ingetogen maar hoopvolle terugblik op dit droef stuk geschiedenis. 

 

Opzet van de herdenking 

Dit evenement maakt deel uit van de officiële herdenking van de gemeente Stekene en wordt opengetrokken 

naar het brede publiek (regio Waasland). Samen met de technische dienst van de gemeente Stekene, een 

professionele regisseur en een professionele licht- en geluidsinstallatie en -technici zetten de organiserende 

verenigingen een memorabele voorstelling op poten. De rol van dr. Van Haelst zal worden gespeeld door een 

bekende Vlaamse acteur. 

 

Voorstellingen 

Er worden drie voorstellingen gegeven met telkens 400 beschikbare plaatsen: 

▪ zaterdag 10/11/18  15.00 uur 

▪ zaterdag 10/11/18  20.00 uur 

▪ zondag 11/11/18  14.30 uur 

 

Met medewerking van 

▪ CERA Holding 

▪ Erfgoedcel Waasland 

▪ Gemeente Stekene 
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Deelnemende verenigingen 

▪ Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Stekene 

▪ Ruysscheveldekoor Stekene 

▪ Nobelkoor Kemzeke 

▪ Kamerkoor Muzenisse Stekene 

▪ Kinderkoor Toermalijn (Stekene) en 7-sprong (Kemzeke) 

▪ VZW De Lesten Stuyver (Klein-Sinaai) 

 

Scenario 

▪ Bart De Bruyne 

▪ José Ongena 

▪ Bart Picavet 

 

Regie 

▪ Bart Picavet 

 

Productie 

▪ Gemeente Stekene 

▪ Ruysscheveldekoor 

▪ Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden 
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De realisatie van dit project stelt de organiserende verenigingen voor een belangrijke financiële 

inspanning. Daarom doen we graag beroep op een aantal welwillende sponsors. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u het cultuurleven in onze gemeente een warm hart toedraagt en daarom 

durven we bij u aankloppen en om een financiële ondersteuning van dit unieke project verzoeken. 

 

Sponsorpakketten 

Naargelang de steun die u dit project wil verlenen, geven we u onderstaande keuzemogelijkheden en 

welke return we u daarvoor aanbieden: 
 

€ 400  return: 5 toegangskaarten voor voorstelling naar keuze 

Advertentie formaat A5 in programmaboek 

Vermelding op affiche en flyer 

Vermelding op facebookpagina van het event 

Projectie van logo in de sporthal op twee grote schermen 
 

€ 200  return: 3 toegangskaarten voor voorstelling naar keuze 

Advertentie formaat halve A5 in programmaboek 

Vermelding op facebookpagina van het event 

Projectie in loop op twee grote schermen 
 

€ 150  return: 2 toegangskaarten voor voorstelling naar keuze 

Advertentie formaat halve A5 in programmaboek 

Vermelding op facebookpagina van het event 
 

€ 100  return: 1 toegangskaart voor voorstelling naar keuze 

Advertentie formaat kwart A5 in programmaboek 

Vermelding op facebookpagina van het event 
 

€ 50  return: Advertentie formaat achtste A5 in programmaboek 

Vermelding op facebookpagina van het event 

 

Het gekozen sponsorbedrag kan worden overgeschreven op rekeningnummer BE09 7506 0873 2857 

met vermelding project WO I. Om praktische redenen ontvangen we uw sponsorbedrag graag 

tegen 15/6/2018. 

 

Sponsors vanaf 100 EUR worden voorgesteld op het grote persmoment in september, met aansluitend 

een sponsorreceptie. 
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Sponsorgegevens 

Naam van de sponsor: ______________________________________________________ 

Bedrag van de sponsoring: € __________ 

Overeenkomstig aantal vrijkaarten: __________ (volgens sponsorpakket) 

Gelieve de voorstelling waarvoor u vrijkaarten wenst aan te kruisen. 

o zaterdag 10/11/18  15.00 uur 

o Zaterdag 10/11/18  20.00 uur 

o Zondag 11/11/18  14.30 uur 

Logo voor 15/06/2018 digitaal doorsturen naar ongena.jose@scarlet.be . 

 

Sponsorbedrag voor 15/06/2018 overschrijven op rekeningnummer BE09 7506 0873 2857 

met de vermelding project WO I.  Graag ook voor deze datum logo’s die dienen te worden 

opgenomen als sponsormateriaal digitaal doorsturen naar ongena.jose@scarlet.be en het 

sponsorbedrag overmaken. 

Vermeld bij de mededeling van de overschrijving ook uw telefoonnummer zodat we in geval 

van onduidelijkheid met u contact kunnen opnemen. 

 

De promotiecampagne start eind juni 2018. 

In de maand september 2018 zal op een persconferentie het project nogmaals wereldkundig worden 

gemaakt. Hierbij worden ook de sponsors kenbaar gemaakt. De sponsors van minimaal 100 EUR 

worden hierop uitgenodigd. 

 

Uiteraard zorgt de organisatie voor een fiscaal attest van uw zeer gewaardeerde 

sponsoring. 

 

Voor verdere toelichting over sponsoring en het evenement kan u terecht bij het sponsorteam: 

Christine De Paepe: 0486 07 08 63  -  Karel Ongena: 0484 11 54 18. 
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