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THEMAREIZEN

Voormiddag: Op het militair domein 
worden we ontvangen met koffie en 

een soldatenkoek.  Daarna brengen we 
een bezoek aan het oude militair hospi-
taal. Hier wordt de geschiedenis van het 
kamp en de gemeente verteld. Nergens 
in ons land zijn twee totaal verschillende 
gemeenschappen zo innig met elkaar 
verweven als hier in Leopoldsburg. Na 
dit bezoek maken we met onze autocar 
een rondrit door het uitgestrekte kamp. 
Een ongelooflijke ontdekking voor ieder-
een.

Middag: We genieten van een typi-
sche troepenmenu uit authentieke 

gamellen in een typische soldatenrefter.

Namiddag: Na onze troepenmaal-
tijd brengen we een bezoek aan 

de K-Blokken en de Oscarkapel. Hier 
zien we een beklijvende tentoonstelling 
over een typisch politiek gevangenen-
kamp tijdens WO II, een troepenkamer, 
een oorlogsbunker met simulatie van 
een bombardement en een gerestau-
reerde militaire kapel. Verder krijgen we 
een uitgebreide collectie legermateriaal 
en voertuigen te zien en een prachtig 
diorama schept de sfeer van het cava-
lerieleven. Na ons bezoek aan de wereld 
van het leger nemen we nog even vrije 
tijd in het centrum van Leopoldsburg.

Avond: Het einde van deze boeiende 
dagreis is voorzien tegen 18u00.

Voormiddag: Na de koffiepauze ver-
kennen we de streek rond Ieper. We 

bezoeken oa het indrukwekkende Tyne 
Cot Cemetary in Passendale, de Duitse 
militaire begraafplaats in Langemark 
en de Franse militaire begraafplaats St. 
Charles de Potyze nabij Ieper. Dan rijden 
we richting Ieper, hier en daar houden 
we een stop langs sprekende oorlogs-
monumenten. Duizenden monumen-
ten herinneren ons aan “den Grooten 
Oorlog”. 

Middag: 3-gangenmenu in Ieper:

 
Dagsoep 

*** 
Kalkoenfilet met champignon-

roomsaus, sla en frietjes 
*** 

Dessert 

Namiddag: We bezoeken het In 
Flanders Fields Museum dat 

gevestigd is in de heropgebouwde 
Lakenhallen van Ieper. Hier vernemen 
we alles over de Eerste Wereldoorlog in 
de Ieperse frontstreek. We maken een 
stadswandeling in het teken van WOI 
met een bezoek aan de St. Georges 
Memorial Church.

Avond: We nuttigen een broodmaal-
tijd alvorens we om 20u00 de Last 

Post meemaken. Daarna rijden we 
terug huiswaarts.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie ‘s morgens
 � Rondrit in de voormiddag
 �Middagmaal & avondmaal
 � Bezoek aan het In Flanders Fields 
Museum met poppy armband
 � Bezoek Ieper
 � Bijwonen Last Post
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 17 april 2018
 �Woensdag 06 juni 2018
 � Donderdag 13 september 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met soldatenkoek
 � Bezoek Kamp van Beverlo
 � Rondrit door militair domein
 � Authentieke gamellenmaaltijd
 � Bezoek aan K-Blokken en Oscar-
kapel
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Donderdag 02 augustus 2018
 � Dinsdag 04 september 2018

€ 50 pp
kinderen tem 11 jaar: € 39 pp 
Opstapplaats: D3

€

€ 65 pp
kinderen tem 11 jaar: € 57 pp 
Opstapplaats: D6

€

Naar aanleiding van de herdenkingen rond “100 jaar Eerste Wereldoorlog” gaat onze bijzondere aandacht uit naar talrijke militaire begraafplaatsen, monumenten en 
vergezichten om en rond Ieper. Hier werd 4 jaar lang strijd gevoerd tussen de Duitsers en de geallieerden.

Ieper, 14-18, den Grooten Oorlog  BELGIE

De tijd dat iedere jongeman zijn legerdienst moest volbrengen, ligt al enige jaren achter ons. Echter velen van ons hebben deze tijd nog gekend. En hoewel de meesten 
met tegenzin vertrokken naar het leger, blijkt het voor velen nadien één van de mooiste tijden uit hun leven te zijn geweest. Tijdens deze dag nemen we een nostalgische 
kijk op het leven bij “den troep” van weleer.

Terug naar den troep & Leopoldsburg BELGIE


