Oktober 2007

Uitstap
Naar Flander s Field
Zondag 11 november 2007
De grote oorlog 1914-1918 heeft de streek van Ieper voor
altijd getekend met de littekens van de verwoesting maar
ook met vele gedenktekens en militaire begraafplaatsen.
Deze stralen een speciale serene sfeer uit die droef maakt en
doet nadenken over die tragedie die zoveel mensenlevens
kostte.
De wapenstilstand van de grote oorlog op 11 november
1918 om 11.00 uur wordt in en rond Ieper met bijzonder
ceremonieel herdacht.
Daarom denken wij dat zondag 11 november een geschikte
dag is om een bezoek te brengen aan de streek, ook
verkeerstechnisch.
Wij plannen volgende uitstap :
8:00 u : vertrek aan de bibliotheek met privé-wagens. De rit duurt ongeveer 2 uur
11:00 u : wij wonen de herdenking van de wapenstilstand bij aan de Menenpoort in Ieper. De herdenking
wordt opgeluisterd door de Royal St.-Martins Men s Choir en de Ypriana harmonie.
12:30 u : In café In de Vrede in West-Vleteren, recht over de abdij van de
trappisten, kunnen wij bij een glas van het beste bier van de wereld onze
picknick gebruiken. Maar je kan er tegen schappelijke prijs stutten met
abdijpaté of paterskaas verkrijgen.
14:00 u : Wij bezoeken in Poperinge het Talbot house. Deze burgerwoning
werd tijdens de oorlog ingericht als soldatenhuis waar iedereen ongeacht
rang of stand welkom was. Het Talbot house houdt de herinnering aan de
tragische tijden levendig. Wij krijgen een kwartiertje uitleg van een gids en
bezoeken het huis en bijhorende tentoonstellingsruimte.
16:00 u : Wij bezoeken achtereenvolgens
Het Studentenfriedhof in Langemark waar nu meer dan 44.000
Duitse soldaten begraven liggen. In het Kameradengrab liggen niet
minder dan 25.000 ongeïdentificeerde Duisters. Een bekende beeldengroep van Emil Krieger
overschouwt de begraafplaats.
Het Tyne Cot Cemetery in Passendale, de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese
vasteland, met 12.000 individuele graven.
Beide begraafplaatsen kregen in september 2006 nieuwe moderne onthaalcentra ontworpen door
architectenbureau Govaert & Vanhoutte, laureaat van de vierjaarlijkse architectuurprijs 2007 van de
provincie West-Vlaanderen.
19:00 u : Wij nemen een avondmaal in wegrestaurant Vandervalk langs de E17 in Nazareth.
21:30 u : Terug in Herentals.
Prijs voor deze uitstap : 18 (toegang Talbot house en vervoer).
Het aantal deelnemers is beperkt tot 16. Inschrijven bij Peter Pauwels (0475 / 38 47 62 ).

