
 

 

 

 
 

Herdenking Anton van Wilderode 

zaterdag 30 juni 2018 in Moerbeke-Waas 

 

 

 
Jaarlijks gedenken wij Anton van Wilderode op zijn geboortedag. Omdat het in 2018 100 jaar 

geleden is dat hij werd geboren en 20 jaar dat hij is overleden, organiseert het Anton van 

Wilderodegenootschap op zaterdagnamiddag 30 juni vanaf 14u een culturele herdenking in 

de tuin van het woonhuis van de dichter, Dorpvaart 70 te Moerbeke-Waas. 

 

Op de keerzijde van deze uitnodiging vindt u het programma. 

 

Aansluitend begint om 18.00 uur de eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk.  

E.P. Jeroom Heyndrickx, oud-leerling  van de dichter, zal de homilie houden. 

Het mannenkoor Gaudeamus van Sinaai, op het orgel begeleid door Jos D’hollander, verzorgt 

de zang.  

Tijdens de offergang wordt een gelegenheidsprentje met een niet eerder 

gepubliceerd gedicht van Van Wilderode aangeboden. 

 

Ook in het kader van het herdenkingsjaar is van 25 juni tot 14 juli in de bib 

van Moerbeke-Waas (tijdens de openingsuren) een fototentoonstelling te 

bekijken met foto’s van de Italiaanse fotograaf Nico Cerri. Geïnspireerd door 

gedichten uit de bundel Terra dell’Amen trok hij met zijn camera door het 

Waasland.  

Tegelijk worden de geselecteerde foto’s van de fotowedstrijd ‘Anton van 

Wilderode 100&20’ tentoongesteld. 

 

Voor beide evenementen is de toegang gratis. Iedereen is van harte welkom! 

 

P.S. Indien u beschikt over een e-mailadres en op de hoogte wilt blijven van 

de activiteiten van het Anton van Wilderodegenootschap, stuur ons dan uw    

e-mailadres toe via info@antonvanwilderode.com 

 

 

 

 

Namens het Anton van Wilderodegenootschap 

Ria Heynderickx, voorzitter. 

 

maandag 
09.30 - 11.30 
15.30 - 18.45 

dinsdag 
09.30 - 11.30 
15.30 - 18.45 

woensdag 13.30 - 16.00 

donderdag Gesloten 

vrijdag 
09.30 - 11.30 
15.30 - 18.45 

zaterdag 09.30 - 12.30 

zondag Gesloten 

Openingstijden bib 



14.00 Ontvangst van de bezoekers 

In de tuin worden onuitgegeven gedichten uitgestald die Van Wilderode schreef voor speciale 

gelegenheden zoals geboorte, communie, huwelijk, overlijden … 

 
14.30 Onthulling van het gemeentelijk infobord aan het Anton van Wilderodehuis 

Sinds begin dit jaar is het gemeentebestuur van Moerbeke de nieuwe eigenaar van het Van 

Wilderodehuis. Aan de straatkant onthult burgemeester Robby De Caluwé een gemeentelijk 

informatiebord. 
Presentatie van de mooiste kindertekeningen over het leven van Anton van Wilderode 

Leerlingen uit de hoogste klassen van de plaatselijke basisscholen hebben tijdens het voorbije 

schooljaar een tekening gemaakt over zijn leven. De beste tekeningen krijgen een permanente 

plaats in de tuin. Vandaag worden de winnaars bekendgemaakt door Mia Steel, oud-leraar 

jeugdatelier SASK Sint-Niklaas, die de selectie maakte. 

 
Verwelkoming 

 

Thema: Oorlog en vrede  

 

Voordracht 

met o.a. Tine Ruysschaert  

Muzikaal intermezzo 

Zang door de internationaal bekende sopraan Tineke Van Ingelgem op piano 

begeleid door haar vader organist Kristiaan Van Ingelgem. 

 

Herdenkingstoespraak door Harold van de Perre 
Deze goede vriend van Anton van Wilderode, bekend kunstenaar en ervaren spreker, laat ons 

hernieuwd kennismaken met de zanger van weemoed, verlangen en geluk. 

 

Thema: Reizen 
 

Voordracht 

Muzikaal intermezzo 

 

Uitreiking van de herdenkingsprijs 2018 
Motivering door de juryvoorzitter - Uitreiking - Dankwoord door de winnaar 

 

Thema: Geluk 

 
Voordracht 

Muzikaal intermezzo 

 

Slotwoord in naam van het genootschap 

 

Receptie in de tuin 

aangeboden door het gemeentebestuur van Moerbeke en het Anton van 

Wilderodegenootschap. 

 
17.30 Vertrek naar de kerk 

18.00 Eucharistieviering 

De samenzang ‘Lied van mijn land’ sluit de herdenkingsdag 2018 af.  


