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De Groote Oorlog in Ieper
zondag 25 november 2012
Beste vrienden,
In de eerder sombere maand november wordt het einde van de
eerste wereldoorlog herdacht.
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de start van
deze ingrijpende gebeurtenis wordt vanaf volgend jaar een
uitgebreid herdenkingsprogramma opgezet.
Alvast het oorlogsmuseum in de Lakenhalle van Ieper, het
Flanders Fields museum, werd in voorbereiding hiervan grondig
vernieuwd. In juni 2012 werd het gerenoveerde museum voor het
publiek opengesteld en het mocht ondertussen reeds meer dan
100.000 bezoekers verwelkomen.
Wij plannen een bezoek aan het museum en zijn zo de drukte van
de komende jaren voor. Wij maken er tevens gebruik van om de
vredesstad Ieper en omgeving te verkennen.
Het programma van ons bezoek :
07.45 u.. Vertrek met eigen wagens aan de stadsbibliotheek voor een rit van 160 km.
Bij aankomst is een verfrissing voorzien.
10.00 u. Gegidste stadswandeling in Ieper.
We maken kennis met erfgoed van het rijke middeleeuwse verleden en van de
Eerste Wereldoorlog.
12.00 u. Picknick in en bezoek aan het Sanctuary Wood museum.
Dit museum, ook gekend onder de naam Hill 62, ligt in het voormalige
frontgebied op 5 km ten oosten van Ieper.
Het is de enige plaats in Vlaanderen waar nog originele loopgraven zijn bewaard.
Het ietwat rommelige privémuseum is ook bekend voor zijn zeer realistische
stereoscopische kijkkasten.
Om tijd te besparen wordt je gevraagd eigen picknick mee te brengen; ter plaatse
is er weinig te verkrijgen buiten drank. Maar je kan zelfs je eigen drank
meebrengen.
14.00 u. Bezoek aan het Flanders Fields museum.
17.00 u. Einde van het museumbezoek en verzamelen geblazen voor de terugreis.
We stoppen rond 18.30 u. langs de E17 in Kalken in het wegrestaurant Carestel
voor het avondmaal naar eigen keuze.
20.00 u. Aankomst in Herentals.
Kostprijs: leden; vrijetijdspas: 16 € ; niet-leden: 18 € .
Wie meerijdt betaalt 13 € rechtstreeks aan de chauffeur.
Inschrijven vóór donderdag 15 november 2012 door aanmelding bij één van volgende
bestuursleden en storten van de verschuldigde som op onderstaande rekening.
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