Veelgestelde vragen: Lichtfront ‘14
Wat is het Lichtfront 14 - LF14?
Het Lichtfront 2014 is een eenmalig en uniek evenementen waarbij de doelstelling is om
met 10000 vrijwilligers de frontlijn eind 1914 in de Westhoek opnieuw in vuur en vlam te
zetten. Over een afstand van 84 km, van het strand in Nieuwpoort tot The Memorial to
the Missing in Ploegsteert, wordt de frontlijn opgelicht door een ketting van fakkels. Op 9
plaatsen wordt speciale aandacht besteedt aan historische passages uit de Eerste
Wereldoorlog: deze worden gemarkeerd met grote vuurkunstwerken langsheen de lijn
van de fakkels. Deze installaties worden verzorgd door de Vuurmeesters uit Gent.
Wanneer gaat dit LF14 door?
Het LF14 gaat door op vrijdag 17 oktober 2014, tussen 19u00 en 20u00.
Waar gaat het LF14 door?
Het LF14 wordt georganiseerd in de Westhoek, letterlijk vanaf het strand van Nieuwpoort
tot The Memorial to the Missing in Ploegsteert.
Welke zijn de 9 historische locaties waar speciale vuursculpturen worden
geïnstalleerd?
De negen historische locaties die met een speciaal vuurkunstwerk worden geaccentueerd
zijn volgende locaties:
Sluizencomplex en het Albert I-monument te Nieuwpoort
De IJzertoren te Diksmuide
De site Drie Grachten in Houthulst
De Duitse Militaire begraafplaats in Langemark-Poelkapelle
Hill 60 in Ieper
Tyne Cot Cemetery in Passendale – Zonnebeke
De Pool of Peace (Spanbroekmolenkrater) in Wijtschate – Heuvelland
Het voetbalveld te Mesen
De Memorial to the Missing in Ploegsteert.
Wie organiseert het LF14?
Het LF14 is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen, ism met Muziekclub 4AD
uit Diksmuide en Festival Dranouter. De organisatie rekent naast de professionele teams
van deze instellingen op een grote groep van vrijwillige medewerkers die zich voor dit
evenement willen engageren.
Kan ik deelnemen aan het LF14?
Er kan op 2 manieren deelgenomen worden aan het LF14; enerzijds als participant en
anderzijds als een medewerker. De participant is diegenen die langs het traject van het
LF14 staat met effectief een fakkel in de hand. De medewerker is eenieder die zich
engageert in de organisatie van het evenement en actief deelneemt aan de realisatie van
het project.
Wie is de participant?
Iedereen die zich op voorhand via de website registreerde en die de avond zelf met een
fakkel langs het traject staat, is een participant aan het Lichtfront.
Wie is de medewerker?
Iedereen die een functie uitoefent op het Lichtfront is een medewerker. Er zijn 8
verschillende functies: hoofdzoneverantwoordelijke, deelzoneverantwoordelijke,
baliemedewerker, ontvangst VIP/Pers, steward, parkeerwachter
hoofdvuurplaatsverantwoordelijke en hoofdvuurplaatsmedewerker.
Hoe kan ik me aanmelden als participant?

Participanten kunnen zich online inschrijven via de site gonewest.be of kunnen contact
opnemen met het Tolhuis op het telefoonnummer 0800-20.021.
Hoe kan ik me aanmelden als participant wanneer er geen internet voorhanden
is?
Participanten kunnen zich eveneens inschrijven op het telefoonnummer 0800-20.201
(Tolhuis, Brugge). Als analoge participant krijgt u alle correspondentie via de post
toegestuurd.
Kan ik me aanmelden met een groep om te participeren?
Eén persoon kan meerdere andere personen inschrijven. Van alle participanten hebben
we wel verschillende persoonsgegevens nodig. Meer informatie op de website.
Hoe worden de participanten geïnformeerd over de organisatie van het LF14?
Er zullen op geregelde tijdstippen mails worden uitgezonden met de praktische
organisatie rond Lichtfront ’14. Hou zeker je mailbox in de gaten! Mensen die niet online
kunnen registeren, zullen via de post op de hoogte worden gehouden.
Kan ik als participant kiezen waar ik plaats neem in de lijn van 84 km?
Als participant kies je binnen een zone van 3 à 4 km. Binnen deze zone zal de organisatie
je een plaats toewijzen.
Hoe weet ik waar mijn exacte plaats op de vuurlijn is en hoe ik die kan vinden?
Je exacte plaats wordt toegewezen door de organisatie en zal bestaan uit een code, die
opgebouwd is uit je gemeente, instappunt, deelzone en locatie binnen de deelzone. Deze
code breng je mee de avond zelf naar jouw instappunt, bij het afgeven van de code krijg
je een fakkel. Een deelzoneverantwoordelijke zal je de avond van het Lichtfront verder
begeleiden naar jouw exacte locatie.
Hoe kan ik me aanmelden als medewerker?
Indien je geïnteresseerd bent om actief mee te werken aan het Lichtfront, kan je je
aanmelden bij een van de deelnemende gemeente.
Ben ik verzekerd als participant?
Als participant ben je verzekerd voor uw deelname aan Lichtfront door de organiserende
partij Provincie West-Vlaanderen.
Ben ik verzekerd als medewerker?
Iedere medewerker is verzekerd. Medewerkers die in functie zijn (als gemeente- of
provinciepersoneel) zijn via hun werkgever verzekerd, alle medewerkers die zich op
vrijwillige basis engageren voor Lichtfront ’14 zijn verzekerd via de
vrijwilligersverzekering van Provincie West-Vlaanderen.
Waar en wanneer moet ik ter plaatse zijn op 17 oktober als participant?
Deze individuele info krijgt de participant automatisch toegestuurd (per e-mail of per
post) wanneer hij aan een deelzone werd toegewezen door de organisatie. De participant
zal zich moeten aanmelden op het door hem gekozen instappunt, en dit tussen 17u en
19u
Waar en wanneer moet ik ter plaatse zijn als medewerker?
Wanneer de medewerkers gekend zijn, krijgen zij een individuele e-mail of brief van de
organisatie met alle nodige informatie. De medewerker zal zich in de gemeente in
kwestie moeten aanmelden, en dit tussen 16u en 18u.
Waar kan ik als minder-valide terecht om als participant deel te nemen aan het
LF14?

Deze instappunten worden aangegeven op de registratiemodule. Voor iedere gemeente is
er één instapplaats (met aangepaste parking) voor mindervaliden voorzien.
• Nieuwpoort instappunt 1: West Diep Yachting
• Diksmuide instappunt 4: Brasserie Fort
• Houthulst/Lo-Reninge instappunt 1: Drie Grachten (Tent bij De Boot)
• Langemark-Poelkapelle instappunt 2: Belgomilk
• Zonnebeke instappunt 2: O.L.V Kerk Zonnebeke
• Ieper instappunt 3: Provinciaal Domein Palingbeek
• Heuvelland instappunt 1: Betonbedrijf Myldes
• Mesen instappunt 1: Mesen Peace Village
• Ploegsteert instappunt 1: Café des Touristes
Wat is de minimale leeftijd om als participant effectief een fakkel op te mogen
houden in het LF14?
De minimumleeftijd is 14 jaar. Iemand die jonger is dan 14 jaar mag geen fakkel
vasthouden.
Iemand die als vrijwilliger wil meehelpen met de vuurkunstwerken van De Vuurmeesters
moet ook minstens 14 jaar zijn.
Waar kan ik terecht met eventuele vragen / opmerkingen?
Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2 - 8000 Brugge
T 0800 20 021 | F 050 61 03 00
E provincie@west-vlaanderen.be
Hoe lang duurt het evenement?
Het LF duurt ongeveer 1 uur, van 19u tot 20u.
Wat gebeurt er na 20u wanneer de fakkellijn uitgebrand is?
Participanten kunnen in verschillende gemeenten naar het lokale vuurkunstwerk gaan
kijken of kunnen in elke gemeente naar de heruitzending van de Lichtfrontdocumentaire
gaan kijken op groot scherm. GoneWest zelf voorziet geen eten en drinken.
Worden er speciale eisen gesteld naar kledij voor de participanten?
Er wordt gevraagd om geen opvallende kledij te dragen, geen opvallende kleuren, geen
reflecterende accenten. Dit om de sereniteit te bewaren. In het kader van de
veiligheidsvoorschriften wordt afgeraden om nylon stof te dragen. Stevig schoeisel en
regenkledij (in geval van) zijn aangewezen.
Mogen kinderen participeren?
Het actief participeren aan de fakkelroute is voorbehouden aan + 14jarigen. Dit
betekent niet dat jongeren/kinderen onder de 14 jaar niet naar het Lichtfront mogen
komen kijken. Ze mogen echter geen fakkeldrager zijn en mogen ook niet mee met
de fakkeldrager op de route. Ze kunnen terecht op die plekken waar specifieke
kijkzones voorzien zijn. Hou daar rekening mee en voorzie begeleiding voor hen. De
kijkzones liggen immers niet steeds in de omgeving waar u met uw fakkel zal staan.
Deze richtlijn is van belang voor de
-14jarigen (die ook niet verzekerd zijn) en voor u die als fakkeldrager een serene
opstelling moet kunnen garanderen.
Waar kan ik als pers terecht voor informatie over het LF14?
Info is steeds te verkrijgen via de website: gonewest.be/lichtfront.
Lokale pers kan ook info verkrijgen via de gemeenten.

