
UITNODIGING

11 november 2022:

Hulde aan de Onbekende
Oorlogsvrouw

Vrede heeft vrouwen nodig

9.30 – 10.30

Hulde aan de onbekende oorlogsvrouw

bij het standbeeld, Zr. Jeanne Devosplein - Benedenplein, 3010 Leuven

Aansluitend:

11.00 – 13.00

Documentaire over de inhuldiging van 11 november 2021 

Receptie

Café Het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, 3010 Leuven 

V.U. Lieve De Kinder



De Leuvense Vredesbeweging nodigt mee uit voor de Hulde aan De Onbekende Oorlogsvrouw die de stad 
Leuven met haar medewerking organiseert op vrijdag 11 november 2022 om 09.30 uur aan het standbeeld ‘De 
Onbekende Oorlogsvrouw – Vrede heeft vrouwen nodig’ op het Benedenplein (Zr. Jeanne Devosplein) te Kessel-Lo.

De gedachte dat vrouwen een enorme kracht kunnen ontwikkelen wanneer zij zich actief inzetten voor vrede komt 
op 11 november, ook de Nationale Vrouwendag, telkens opnieuw in de schijnwerpers te staan.

PROGRAMMA : 

Op het Jeanne Devosplein 9.30 -10.30

09.30  Liederen door strijdkoor Kontrarie

09.35  Verwelkoming door Rosemie Verschaeve
           (Leuvense Vredesbeweging)

09.40  Toespraak door Liliane Versluys (beeldhouwster
            ‘De Onbekende Oorlogsvrouw – Vrede heeft   
            vrouwen nodig’)

09.50  Liederen door strijdkoor Kontrarie

10.00  Getuigenissen door twee oorlogsvluchtelingen

10.15  Toespraak door mevrouw Denise Vandevoort, schepen

10.25  Hulde met witte rozen, liederen door strijdkoor
           Kontrarie, daarna zingen we samen het Vredeslied

Daarna nodigt de Leuvense Vredesbeweging u uit

In het café “Het Groot Ongelijk” 11.00 – 13.00     

voor:

11.00 een filmvertoning: documentaire van de
          inhuldiging van het standbeeld in 2021
          inleiding door Iwona Pom – cineaste

11.30 een receptie, met hapjes aangeboden door
          Koerdische vrouwen 

          Van harte welkom ! 

De Leuvense Vredesbeweging realiseerde 
het standbeeld tegen 11 november 2021, 
samen met beeldhouwster Liliane Versluys, 
en met steun van de stad Leuven en de KU 
Leuven. Het werd aan de stad Leuven 
geschonken die de Hulde aan de Onbekende
Oorlogsvrouw jaarlijks in haar programma 
opneemt.

Meer info over de Leuvense Vredesbeweging: 
www.vredeleuven.org.
Hier kan je ook inschrijven voor de 
nieuwsbrief.
Je kan ons steunen door mee te werken, neem
gerust contact op via de website.  Financiële 
steun is heel welkom, op het rekeningnummer
BE97 7330 5818 2549. Vermelding: gift.

V.U. Lieve De Kinder

http://www.vredeleuven.org/



