UITNODIGING
ZATERDAG 11 JUNI 2022
De heer Jean-Paul Delevoye, voorzitter van la Chartreuse de Neuville
en Mevouw Alexia Noyon, directrice van la Chartreuse de Neuville
Hebben het genoegen u uit te nodigen

voor de openingsceremonie van de Jardin de la Mémoire

opgedragen aan 600 Belgen, die overleden zijn in Chartreuse de Neuville
tussen 1914 en 1918.
Deze herdenkingsdag vangt aan om 9u30,
zaterdag 11 juni 2022.
Het programma omvat een misviering ter herdenking van de overledenen,
een kranslegging op de herdenkingsplaatsen, de officiële inhuldiging van
de herdenkingsplaat, een maaltijd en de voorstelling « Gratitude » door
Laurence Vielle, Marc Feld en Vincent Granger.
La Chartreuse de Neuville herdenkt sinds 2014 het « Belgisch hospitaal » ,
dat tijdens Wereldoorlog I hier was geïnstalleerd.
Bijna 5000 vluchtelingen verbleven in de Kartuizerabdij tussen 1915 en
1919.
600 personen zijn er door ziekte of verwondingen overleden.
Zij werden begraven op de heuvel, tegenover de Kartuizerabdij.
Deze begraafplaats is vandaag volledig verdwenen.
Er rest geen spoor meer van deze 600 Belgen, die hun land nooit zouden
terugzien.
Met Westhoekoverleg als partner, heeft de Vereniging la Chartreuse de
Neuville een herdenkingstuin - Jardin de la Mémoire - gecreëerd om
een vaste plek te geven aan dit deel van haar geschiedenis en hulde te
brengen aan de 600 overleden vluchtelingen.
Deze herdenkingstuin is voorzien buiten de kloostergebouwen aan het
begin van de oprijlaan. Op deze plaats is een uitzonderlijk mooi zicht op
de grafheuvel in vogelvlucht 250 meter verderop.
De plek is vrij toegankelijk, heel het jaar door.
Hier, middenin dit landschap, wordt een herdenkingsplaat met de
namen van de overledenen onthuld om respect te betuigen aan de 600
overledenen van het Belgische hospitaal. Hierdoor wordt plaats geboden
om op natuurlijke wijze de overledenen en de Belgische geschiedenis van
de Kartuizerabdij in alle sereniteit te herdenken.

PROGRAMMA
9u30: Onthaal met koffie
10u00: Herdenkingsmis voor de vluchtelingen
11u30: Kranslegging op de site van de begraafplaats
12u30: Officiële opening van de ‘Jardin de Mémoire’
13u30: Maaltijd
Mogelijkheid om la Chartreuse te bezoeken
16u00: Voorstelling ‘Gratitude’

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen
per telefoon op het nummer 0033 321 065 697
of per mail aan: reservation@lachartreusedeneuville.org

