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Geachte
War And Remembrance vzw staat sinds jaar en dag garant voor talrijke leerrijke
activiteiten omtrent militaire geschiedenis. Naast een groot aanbod van lezingen en
cursussen organiseren wij ook tal van bezoeken, uitstappen en zelfs jaarlijks enkele
meerdaagse reizen. Ook voor 2018 hebben wij weer tal van boeiende activiteiten voor u
in petto. Neem alvast snel een kijkje in deze brochure. Mogen wij u wel vriendelijk
vragen om tijdig in te schrijven voor de uitstappen? Immers, we moeten steeds vroeger
alles definitief vastleggen en betalen. Voor de lezingen en de cursussen hoeft u niet op
voorhand in te schrijven.
2018 wordt uiteraard het jaar van de herdenking van het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Deze centennial kunnen we bij War And Remembrance vzw uiteraard niet
zomaar laten voorbijgaan. Er worden dan ook tal van activiteiten georganiseerd in het
kader van deze herdenking. Meer informatie omtrent deze activiteiten – die vaak i.s.m.
andere partners zullen worden georganiseerd – vindt u uiteraard op onze vertrouwde
website en op onze Facebookpagina.
Maar ook in 2018 willen we ons absoluut niet beperken tot het verhaal van de Eerste
Wereldoorlog. Ook nu weer plannen we een heel breed gamma aan activiteiten omtrent
een heel uitgebreide periode binnen de geschiedenis. We zijn er dan ook van overtuigd
dat ons aanbod iets voor iedereen omvat. Onze activiteiten werden chronologisch
opgelijst in deze brochure.
Laat ons het jaar alvast uitstekend beginnen met u een gezond en leerrijk 2018 toe te
wensen! En graag tot binnenkort in het Menin Road Museum.
Gregory Florissoone
voorzitter
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Een constructie in metaal besteedt u niet zomaar uit. U doet hiervoor het liefst een beroep op
een ervaren partner die weet waarmee hij bezig is. Een flexibel team, een persoonlijke aanpak
en een degelijke service zijn mooie extra's die u er graag bij neemt. Als het rijtje dan nog kan
worden afgesloten met een prima prijs/kwaliteitsverhouding, dan weet u dat u goed zit.
NMC-Works is die partner. Met bijna een eeuw ervaring in de vingers, een geschoold team en een
technologisch hoogstaand machinepark, garanderen we u de perfecte dienstverlening.

www.nmcworks.com

www.guidedbattlefieldtours.org
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DE SLAG OP FLODDEN FIELD
Engeland versus Schotland
Dat de Engelsen en de Schotten niet meteen de beste vrienden zijn geweest doorheen
de geschiedenis mag duidelijk zijn. Tot op vandaag blijft de rivaliteit tussen beide
nationaliteiten verder duren, en heel wat Schotten ijveren voor een onafhankelijk
Schotland. Als de Brexit er effectief komt, zou dat wel eens opnieuw in een
stroomversnelling kunnen geraken.
Huisdocent en gespecialiseerd reisleider op Schotland brengt het verhaal van de Slag op
Flodden Field. Een Schots invasieleger o.l.v. de Schotse koning James IV trok ten strijde
tegen het Engeland van Henry VIII. In termen van aantal troepen was de Slag op Flodden
Field de grootste veldslag ooit tussen Engeland en Schotland. Waar en hoe de slag werd
geleverd, wie de overwinning behaalde en wat de uiteindelijke gevolgen waren van deze
grootschalige veldslag, krijgt u allemaal te horen in een boeiende lezing.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 6 februari om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.
In de prijs is een syllabus inbegrepen.

Omtrent de voordrachtgever
Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 'geaggregeerde lager secundair onderwijs'
(regent) Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele jaren les in het middelbaar
onderwijs, maar koos in 2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-Westhoek. Als
educatief medewerker introduceerde hij er het thema militaire geschiedenis. Verder gaf
hij lessen Engels en organiseerde hij er regelmatig uitstappen. In 2008 - na een interne
reorganisatie - stapte Wouter over naar de privésector. Wouter volgde ook een opleiding
tot reisleider en regiogids Westhoek. Als reisleider en gids is hij vaak op stap met
groepen in binnen- en buitenland. Hij startte in 2012 trouwens met een eigen bedrijf dat
battlefield tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is momenteel dan ook als
zelfstandige aan de slag en biedt naast de klassieke battlefield tours ook een pak
interessante lezingen en voordrachten aan. Binnen War And Remembrance vzw heeft
Wouter de functie van coördinator. Hij is de eindverantwoordelijke voor het educatieve
aanbod en houdt zich bezig met alle communicatie (o.a. nieuwsbrief, website,
WARtaal). Uiteraard is Wouter ook een van de huisdocenten. Wouter focust zich in zijn
lezingen en cursussen vooral op het algemene beeld van de geschiedenis en het leggen
van linken tussen verschillende onderdelen van historische en militaire gebeurtenissen.
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LODEWIJK XIV IN DE LAGE LANDEN
Inhoud
Lodewijk XIV was de koning die van Frankrijk de eerste gecentraliseerde staat van
Europa maakte. Onze huidige zuidelijke grens hebben we te danken aan de onhoudbare
veroveringsdrang van deze Zonnekoning. Talrijke oorlogen waren nodig om meer
grondgebied in te palmen van de Spaans-Habsburgse monarchie. Hoe zouden de andere
Europese machten een halt kunnen toeroepen aan die veroveringsdrang?
Professor Rooms neemt ons mee op reis doorheen deze fascinerende en gedetailleerde
oorlogs- en soldatengeschiedenis. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de
gewone bevolking die nog het meest te lijden had van de talrijke oorlogen. Bekende
veldslagen komen aan bod zoals Seneffe, Fleurus, Kassel, Saint Denis, Steenkerke,
Neerwinden, Namen, Oudenaarde, Ramillies, Malplaquet, …

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 20 februari om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Professor Etienne Rooms is doctor in de moderne
geschiedenis. Hij was collega van Luc De Vos aan de
Koninklijke Militaire School en doceerde de vakken
krijgsgeschiedenis tot en met de Tweede Oorlog,
historische kritiek en geschiedenis van de internationale
relaties van 1815 tot heden.
Hij is een veelgevraagd docent bij o.a. het Davidsfonds.
Tevens is hij een ervaren reisleider o.a. bestemming
Boedapest. Hij behandelt diverse thema’s:
 De rol van de vesting Antwerpen in WO1
 De Spaanse Furie in Antwerpen 1576
 De Scheuring van de Nederlanden in de 16e eeuw
Hij is ook auteur van het boek: “Lodewijk XIV en de Lage Landen”.
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DE REDDING VAN DE ANTWERPSE
DIAMANTEN IN MEI 1940
Inhoud
Paul Timbal vluchtte bij het begin van de tweede wereldoorlog naar Parijs met in zijn
auto twee koffers met een fortuin aan diamanten. Hij kon zijn lading pas kwijt na 6
weken in de safes van de Diamond Corporation in Londen. Paul Timbal heeft van dit
wedervaren een verslag geschreven waarvan Bruno Comer een inleiding verzorgde. Dit
werk is uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis: “Why the Belgian
Diamonds never Fell into Enemy Hands”.
Dit onbekend gebleven verleden van Antwerpse diamanten blijkt een inspiratiebron
geweest te zijn voor Ian Fleming, de auteur van de James Bond verhalen. Diamonds are
forever…

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 27 februari om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Bruno Comer studeerde rechten aan de KU Leuven en
internationale politiek aan de Johns Hopkins University in
Bologna. Hij was jarenlang bedrijfsjournalist bij de
Kredietbank en werkte tot 2011 als redacteur bij de Stad
Brugge. Bruno is nu gepensioneerd en werkt als stadgids
voor Brugge en het Brugs Ommeland.
Hij is auteur van vijf jeugdboeken, van een
bedrijfsgeschiedenis over de Antwerpse Diamantbank en
van twee non-fictie werken: “Kapitalisme zonder cijfers”
en “Mei 40: de onbegrijpelijke nederlaag”.
Bruno is bij ons al eens langs geweest in 2015 met een zeer interessante lezing over zijn
boek: “Mei 40: de onbegrijpelijke nederlaag”. Nu brengt hij ons de geschiedenis van de
manier waarop Paul Timbal een fortuin aan Antwerpse diamanten uit de handen van de
Nazi’s kon houden.
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ZWEEFVLIEGTUIGEN IN WO II
Inhoud
Iedereen kent het verhaal van de verovering van Eben-Emael door de Duitse
Fallschirmjäger – Sturmabteilung Koch met zweefvliegtuigen type DFS230, of het gebruik
van zwevers tijdens de verovering van Pegasus Bridge tijdens D-Day. Maar
zweefvliegtuigen zijn ook bij tal van andere operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog
ingezet. Vriend aan huis Bart Posman brengt in 2018 het verhaal van de zweefvliegtuigen
in de Tweede Wereldoorlog. Na de uitleg van Bart zullen de namen Hodspur, Hamilcar,
Horsa, Hadrian en Hengist geen geheimen meer zijn.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 6 maart om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden WAR vzw: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Bart Posman is leerkracht geschiedenis en is
gepassioneerd door het strijdgewoel van de
Tweede Wereldoorlog in zijn eigen streek
(Meetjesland). Tijdens zijn jaarlijkse trips
naar Normandië en de Ardennen ontmoette
hij heel wat veteranen van de Tweede
Wereldoorlog en was hij in staat talrijke
interviews af te nemen. Dank zij deze
contacten heeft Bart tot op heden een
behoorlijke militariacollectie omtrent het
Amerikaanse Airborne gebeuren (Normandië,
Arnhem, Ardennen, Duitsland) uitgebouwd.
Bart is regelmatig als battlefield guide actief
en neemt tal van geïnteresseerden mee naar
de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog.
Bart heeft bij ons reeds diverse voordrachten
gegeven (o.a. over operatie Switchback,
operatie Varsity, operatie Dragoon en laatst
de Slag om het Hürtgenwald). Hij was ook
reisleider/gids van dienst op onze trip naar
het Hürtgenwald verleden jaar.
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VESTINGWANDELING GRAVELINES
Programma
Gelegen aan de monding van de Aa, in een natuurlijke omgeving, is de ster van
Gravelines een unieke locatie tussen zoet en zout water!
In Gravelines vind je niet alleen eeuwenoude vestingmuren, maar ook erg veel groen. In
de bastions en rond een voormalig militair gebouw zijn charmante parkjes aangelegd.
Langs de stadswallen onderhouden de inwoners van Gravelines hun volkstuintjes. Rond
de gracht ligt een beschermd vogelreservaat. De kleine vestingstad Gravelines houdt de
natuur hoog in haar vaandel!
Vanuit de lucht gezien is de vesting van
Gravelines een perfecte ster. Het is de
enige vestingstad in Frankrijk die volledig
door water is omringd. De stadswallen zijn
tot in de kleinste details intact gebleven.
Sinds 1980 wordt het geheel, dat samen met
de mooie "Porte aux Boules" op de
monumentenlijst
staat,
nauwkeurig
gerestaureerd. Gravelines was trouwens één
van de eerste steden in Frankrijk die hun
militair erfgoed in ere herstelden.
Coördinator Wouter Feys is de gids van
dienst.

Praktisch
Wanneer?
> zondag 11 maart van 14u30 tot omstreeks 17u30
Waar?
> afspraak op de Place Charles Valentin (= centrale marktplein in de oude vestingstad)
Wie?
> Wouter Feys
Prijs?
> leden WAR vzw: € 10 p.p. (drankje inbegrepen)
> niet-leden: € 15 p.p. (drankje inbegrepen)
Er wordt geen vervoer voorzien naar Gravelines, maar uiteraard kunnen we wel
carpooling voorzien.
De wandeling bedraagt in totaal circa 7 km.
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NIET OMKIJKEN, CAMILLE!
Inhoud
Camille Tiersen was 12 jaar oud toen hij met zijn familie naar Frankrijk vluchtte. Hij
vertelde veel over de Grote Oorlog en het was enkel op vraag van zijn zoon dat hij op
79-jarige leeftijd zijn verhaal neerschreef op amper 12 blaadjes papier. Camille Tiersen
had zijn verhaal opgesteld als een soort proces-verbaal, maar tussen de lijnen door kan
je lezen hoeveel verdriet er toen was bij het vluchten. Zijn kleindochter Ingrid Tiersen
besloot aan de hand van het neergeschreven verhaal de volledige tocht van haar
grootvader over te doen en daarover een blog te schrijven. Door deze blog maakten
Ingrid en Maaike met elkaar kennis en besloten ze het hele reisverhaal neer te pennen.
Dit unieke relaas werd door Maaike verwerkt in het boek ‘Niet omkijken, Camille’.
Maaike vertelt hoe het boek ontstaan is, geeft achtergrondinfo over de familie Tiersen
en andere personages uit het boek, info over de streek van toen, hoe de mensen van
Wijtschate reageerden op het verloop van de Grote Oorlog en vooral hoe kinderen dit
hele gebeuren ondergingen. In vergelijking met andere dagboeken (Virginie Loveling,
Max Deauville, Pastoor Van Walleghem) wordt de Grote Oorlog vanuit een heel ander
oogpunt bekeken.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 13 maart 2017
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs
> leden WAR vzw: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Maaike Monkerhey (38) is sedert 2000 onderwijzeres in
het 6de leerjaar van de basisschool SFI in Poperinge.
Binnen de klasmuren kon ze haar passie van verhalen
vertellen en schrijven waarmaken. Haar leerlingen
waren het ideale publiek om haar ‘geschiedenislessen’
te smaken. Maar het bleef niet bij vertellen, boeken
schrijven werd de nieuwe uitdaging.
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DE TROUBLES
Inhoud
De geschiedenis van Ierland is er eentje die met bloed geschreven werd. En tot op
vandaag blijft het verhaal van de Ierse broederstrijd brandend actueel. Als
voorbereiding op de reis naar Ierland, brengt Ierland-kenner Philippe Mingels een
boeiende uiteenzetting over The Troubles, een periode in Ierland die heel wat bloed
heeft doen vloeien. The Troubles is de aanduiding voor twee perioden van onrust en
geweld in de Ierse geschiedenis, waarvan de bekendste periode die is van eind van de
jaren 1960 tot de ondertekening van het Goede Vrijdag-akkoord op 10 april 1998. The
Troubles zijn aangeduid als terrorisme, een etnisch conflict, een conflict met vele
zijden, een guerrillaoorlog en zelfs een burgeroorlog. Ze worden vaak gezien als
uitsluitend een strijd tussen protestanten en katholieken, maar het conflict is veel
ingewikkelder en ouder dan dat. In tegenstelling tot wat heel wat Hollywoodfilms ons
willen laten geloven…

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 27 maart om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Philippe Mingels doet aan historisch onderzoek, geeft
lezingen, levert redactionele bijdrages en schrijft cursussen
over diverse aspecten van WO I. Hij begeleidt op aanvraag
ook wandelingen in Vlaamse velden. In een recent verleden
was Philippe werkzaam voor de Gemeente Heuvelland (en
daarvoor ook in The Peace Village) waar hij zich toelegde op
de geschiedenis van Ierland, en dan uiteraard vooral
omtrent de Ieren in WO I en hun relatie met de Engelsen.
Zijn passie voor de kleine verhalen, gecombineerd met een
encyclopedische kennis van de politieke geschiedenis van
het Ierse eiland, maakt van Philippe de ideale persoon om
ons iets bij te brengen over de bloedige geschiedenis van
het Groene Eiland. Zijn eigenzinnige aanpak zal iedereen
ongetwijfeld weten te bekoren.
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DE DUITSE LENTEOFFENSIEVEN
Inhoud
Nadat het Oostfront wegviel voor de Duitse troepen in WO I, besloot het Duitse
opperbevel om nog een laatste offensief te lanceren, in de hoop een goede
uitgangspositie aan de onderhandelingstafel te bemachtigen. Het werd een reeks van
grootschalig opgezette offensieven, die helaas telkens vastliepen door een gebrek aan
logistieke ondersteuning. Toch waren de Duitse Lenteoffensieven een belangrijke fase in
het verhaal van WO I aan het Westfront. Immers, tal van nieuwigheden – zoals de Duitse
stoottroepen – werden op dat moment geïntroduceerd.
Coördinator Wouter Feys brengt de verschillende Duitse offensieven van het voorjaar
1918 in kaart en gaat uiteraard dieper in op de gebeurtenissen tijdens Operatie
Georgette, de Duitse aanval die lokaal als de Slag aan de Leie en de 4 de Slag bij Ieper
werd betiteld.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 17 april om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.
Er is een beknopte syllabus inbegrepen.

Omtrent de voordrachtgever
Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 'geaggregeerde lager secundair onderwijs'
(regent) Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele jaren les in het middelbaar
onderwijs, maar koos in 2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-Westhoek. Als
educatief medewerker introduceerde hij er het thema militaire geschiedenis. In 2008 na een interne reorganisatie - stapte Wouter over naar de privésector. Wouter volgde
ook een opleiding tot reisleider en regiogids Westhoek. Hij startte in 2012 trouwens met
een eigen bedrijf dat battlefield tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is
momenteel dan ook als zelfstandige aan de slag en biedt naast de klassieke battlefield
tours ook een pak interessante lezingen en voordrachten aan.
Binnen War And Remembrance vzw heeft Wouter de functie van coördinator. Hij is de
eindverantwoordelijke voor het educatieve aanbod en houdt zich bezig met alle
communicatie (o.a. nieuwsbrief, website, WARtaal). Uiteraard is Wouter ook één van de
huisdocenten.
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OPERATIE ZO
Inhoud
Na de mislukte operaties tijdens de 3de Slag bij Ieper – waar het de bedoeling was om
Brugge en Zeebrugge te bevrijden – besloot de Britse admiraliteit om de havens van
Zeebrugge en Oostende te blokkeren, zodat de dreiging van de Duitse duikboten zou
ophouden. In een heel opmerkelijke actie werd op St George’s Day geprobeerd om de
havens van Zeebrugge en Oostende te blokkeren via zinkschepen. In Zeebrugge slaagde
men er half in, in Oostende liep het volledig mis. Vandaar dat enkele dagen later een
nieuwe poging werd ondernomen om Oostende te blokkeren.
Coördinator Wouter Feys brengt het verhaal van de maritieme blokkades van Zeebrugge
en Oostende op zijn eigen typische manier: met heel veel beeldmateriaal en historische
kaarten.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 24 april om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 'geaggregeerde lager secundair onderwijs'
(regent) Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele jaren les in het middelbaar
onderwijs, maar koos in 2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-Westhoek. Als
educatief medewerker introduceerde hij er het thema militaire geschiedenis. Verder gaf
hij lessen Engels en organiseerde hij er regelmatig uitstappen. In 2008 - na een interne
reorganisatie - stapte Wouter over naar de privésector. Wouter volgde ook een opleiding
tot reisleider en regiogids Westhoek. Als reisleider en gids is hij vaak op stap met
groepen in binnen- en buitenland. Hij startte in 2012 trouwens met een eigen bedrijf dat
battlefield tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is momenteel dan ook als
zelfstandige aan de slag en biedt naast de klassieke battlefield tours ook een pak
interessante lezingen en voordrachten aan.
Binnen War And Remembrance vzw heeft Wouter de functie van coördinator. Hij is de
eindverantwoordelijke voor het educatieve aanbod en houdt zich bezig met alle
communicatie (o.a. nieuwsbrief, website, WARtaal). Uiteraard is Wouter ook een van de
huisdocenten. Wouter focust zich in zijn lezingen en cursussen vooral op het algemene
beeld van de geschiedenis en het leggen van linken tussen verschillende onderdelen van
historische en militaire gebeurtenissen.
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HET DRAMA VAN MEENSEL-KIEZEGEM
& DE BRAND VAN LEUVEN IN 1914
Programma
Wraak, vergelding, terreur. Het zijn vandaag afschuw opwekkende woorden die echter
onlosmakelijk verbonden zijn aan oorlogen en burgeroorlogen. Ze zijn vaak verbonden
met de burgerslachtoffers van militaire conflicten.
WAR vzw biedt u op zaterdag 28 april 2018 de kans kennis te maken met twee tragische
gebeurtenissen die in het collectieve geheugen van Vlaams-Brabant zijn gebeiteld: de
tragedie in het kleine dorpje Meensel- Kiezegem (augustus 1944) en het plunderen en in
brand steken van delen van de binnenstad van Leuven (25 augustus 1914).
In de voormiddag bezoeken we o.l.v. de Stichting Meensel-Kiezegem de plaatsen in
Meensel-Kiezegem waar door de Duitsers en de radicale collaboratie terreur werd
gezaaid en waarbij 75 dorpsbewoners naar Duitsland werd gedeporteerd. In de
namiddag maken we in Leuven een begeleide stadswandeling met als thema “Leuven
Martelaarsstad WOI” waarbij ook de universiteitsbibliotheek wordt bezocht.

Praktisch
Wanneer?
> zaterdag 28 april van 8u tot circa 19u
Waar?
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 8u
Wie?
> reisleiding door Kurt Ravyts
> plaatselijke gidsen in Meensel-Kiezegem en Leuven
Prijs
> leden WAR vzw: € 90 p.p.
> niet-leden: € 95 p.p.
In de prijs is inbegrepen:
> vervoer met luxeautocar
> Nederlandstalige reisleiding door Kurt Ravyts en plaatselijke gidsen
> driegangenmenu met aperitief en 1 consumptie bij de maaltijd
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HET BRITSE WEST INDIES REGIMENT IN WO I
Inhoud
Na eerst weigerachtig te hebben gestaan, vormde het Britse War Office in september
1915 uiteindelijk toch een regiment met troepen uit de Caraïben. Het 1 ste bataljon werd
in Seaford (Sussex, Engeland) gevormd met vrijwilligers uit Brits Guyana, Trinidad, StVincent, Grenada en Barbados. Nadien volgden nog 10 extra bataljons waarin ook
Jamaica, Honduras, Santa Lucia en de Leewardeilanden vertegenwoordigd waren. Het
Britse West Indies Regiment speelde een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog, maar
was vooral actief in Palestina en Jordanië, waar ze tegen de Ottomanen in de strijd
werden gegooid. Een aantal bataljons werden echter ook aan het Westfront ingezet.
Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker aan het In Flanders Fields Museum
en een graag geziene gast bij War And Remembrance vzw, brengt met zijn typische flair
het verhaal van het Britse West Indies Regiment. En wie Dominiek in het verleden bij ons
aan het werk zag, weet dat het verhaal altijd wordt geduid met uniek fotomateriaal.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 8 mei om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Dominiek
Dendooven (°1971,
Brugge)
is
als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Stad
Ieper en het In Flanders Fields Museum. De in Brugge
geboren historicus verdiende al ruim zijn sporen in het
verhaal van de Eerste Wereldoorlog te Ieper. Hij schreef
tal van boeken (o.a. omtrent de Menin Gate en de Last
Post, de wederopbouw van Ieper en Gu Xingqing) en
werkte verscheidene tentoonstellingen voor het In
Flanders Fields Museum uit: "Mens - Oorlog - Cultuur",
"Sjouwers voor de Oorlog", en natuurlijk ook "Oorlog en
Trauma in de Eerste Wereldoorlog". Dominiek weet zijn
publiek steevast te boeien met een heldere uitleg vol
interessante weetjes en prachtige anekdotes. Dominiek
is dan ook een graag geziene gast bij War And Remembrance vzw.
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DE SLAGEN BIJ GUINEGATE
Programma
In diverse WARtalen werden (en worden) de oorlogen van Guinegate (1497 – 1513 – 1537)
en de vernietiging van Thérouanne (1553) uit de doeken gedaan. Zoals de traditie wil
gaan we nu ook een bezoek brengen te velde.
We starten om 8u aan het Menin Road Museum in Ieper en rijden richting Thérouanne.
Dit nu geheel landelijke en ietwat vervallen dorpje herbergt een piepklein museumpje
dat het verhaal vertelt van de diverse belegeringen tot en met de totale vernietiging
door keizer Karel V in 1553. De eens zo trotse bisschopsstad Terwaan werd letterlijk met
de grond gelijk gemaakt. We vertrekken voor een wandeling van ongeveer 3,5 km naar
Enguingatte (het vroegere Guinegate) om onderweg het verloop van de drie veldslagen
op het terrein te vernemen. Heden zijn er geen relicten noch monumenten te zien die
herinneren aan de drie slagen (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de drie slagen bij
Cassel). In Enguingatte worden we opgewacht door de autocar die ons naar Bomy brengt
waar de wapenstilstand van 1537 werd getekend. Het gaat richting Thérouanne en
Clarques waar we nog de plaatsen kunnen zien waarop de keizerlijke artillerie stond die
Thérouanne dag en nacht beschoot.
In St. Omer gaan we aan tafel in een pittoreske brasserie om nadien begeleid te worden
in de stad, in de befaamde kathedraal (waar nog kunstwerken van de vernielde abdij van
Thérouanne te zien zijn) en in ‘Le Prison’ van de Kasteelmotte. We verlaten St.Omer
richting Ieper, maar maken nog een pitstop in het gekende Cassel. We streven ernaar om
omstreeks 19u terug aan het Menin Road Museum te Ieper te zijn.

Praktisch
Wanneer?
> zaterdag 19 mei van 8u tot circa 19u
Waar?
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 8u
Wie?
> reisleiding in handen van Wim Decuyper
> plaatselijke gidsen in St-Omer
Prijs
> leden WAR vzw: € 70 p.p.
> niet-leden: € 80 p.p.
In de prijs is inbegrepen:
> vervoer met luxeautocar
> Nederlandstalige reisleiding door Wim Decuyper en plaatselijke gidsen
> driegangenmenu met aperitief en 1 consumptie bij de maaltijd
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MEI 1968
Inhoud
Velen hebben ongetwijfeld nog beelden van de grote revolutie van mei 1968 in het
geheugen gegrift. En toch is niet altijd even duidelijk wat die revolutie precies inhield.
Waarom kwamen studenten van over de hele wereld op straat? Was het echt de flower
power en de hippiecultuur die de studentenrevolte op gang bracht? Of lagen andere
oorzaken aan de basis?
Luc Glorieux maakte de revolutie in Parijs van dichtbij mee en weet als geboren
verteller dan ook iedereen te boeien met heerlijke anekdotes uit die periode. Luc
schetst uiteraard ook het ruimer kader van mei 1968 in een wereldwijde context.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 22 mei om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs?
> leden WAR vzw: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Luc Glorieux (°6/9/1942 te Kortrijk) is vooral bekend als
promotor van de autocarsector en het wereldwijde Busworld
(dat ooit als beurs in Kortrijk startte maar intussen de wereld
rondreist). Hij studeerde Nederlands en Geschiedenis in de
normaalschool St-Thomas te Brussel en startte ook als
leerkracht in het onderwijs maar vond er niet zijn gading.
Toen hij Jules Coussens tegenkwam in Kortrijk werd hij
secretaris van de Federatie Car & Bus. Toch bleef geschiedenis
zijn grote liefde, en die kon hij kwijt in de autocarsector en
reisleiderswereld. Hij startte dan ook de reisleiderscursussen
en leerde heel wat reisleiders de knepen van het vak.
Zijn passie voor militaire geschiedenis kan hij moeilijk onder stoelen of banken steken.
Zowat alle themareizen die hij organiseerde, hadden met één of andere oorlog te
maken. Luc Glorieux was eventjes ook voorzitter van het IJzertorenmuseum en startte
als voorzitter van Stille Getuigen vzw de voorbereidingen voor de tentoonstelling “Albert
I” in het kasteel van Rumbeke. Als grote kenner van de Napoleontische Oorlogen en de
Eerste Wereldoorlog is hij een graag geziene spreker, maar zijn overvolle agenda belet
hem vaker als spreker aan de slag te gaan. Voor War And Remembrance vzw, waarvan
hij zelf ook steunend lid is, maakt hij echter graag wat tijd vrij.
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DE IMPACT VAN DE GROTE OORLOG
Inhoud
In augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België brutaal binnen. De wereld was
gechoqueerd en de garanten kwamen veel te laat. Er waren tegenstrijdige berichten
over het lot van de 7 miljoen Belgen die meer dan vier jaar bezetting moesten verduren
en constant leefden onder de wrede terreur door een totalitair regime. Al tijdens de
vredesonderhandelingen in 1919 bleek hoe onwetend de geallieerden waren van het
martelaarschap van de Belgen. “We hebben het niet geweten, een ongemakkelijke
waarheid”, kwam hen goed uit om hun belangen te dienen.
Honderd jaar na de feiten wordt het wel stilaan tijd dat we de, veelal te milde, kijk op
de inval in, en bezetting van België tijdens de Groote Oorlog bijstellen. We geven
voorbeelden van “vergeten of ontkende” oorlogsmisdaden, in het bijzonder de
opzettelijke gruweldaden en georganiseerde roof- en vernielingstochten van de
invallers/bezetters. We situeren de catastrofale menselijke en economische gevolgen
van WO I voor onze regio en ons land. We schetsen met deze geïllustreerde presentatie
een beeld van wat er werkelijk gebeurde. Hierbij gaan we uit van Belgisch maar ook
buitenlands onderzoek.

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 29 mei om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs
> leden WAR vzw: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever
Hendrik Ceulemans is een actieve Vlaamse senior. Hij is
voorzitter van de afdeling Boortmeerbeek van de Vlaamse
actieve senioren vereniging. Hij is ook bestuurder van de
Heemkring Ravensteyn van Boortmeerbeek. In dat verband
deed hij veel opzoekingswerk over de geschiedenis van zijn
familie, in het bijzonder gedurende de eerste Wereldoorlog.
Uitgebreider onderzoek over WOI leidde tot de publicatie in
het heemkundig tijdschrift van een uitvoerig artikel over de
familie Ceulemans op de vlucht in Liverpool gedurende WOI.
Hij verdiepte zich vervolgens ook in twee onbekende thema’s
uit WO I: “De Belgische vluchtelingen naar het buitenland” en
“de Menselijke en Economische impact van WOI op België”. Over dit laatste thema wil
hij graag meer vertellen bij War And Remembrance vzw.
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HET FRANSE VREEMDELINGENLEGIOEN
Inhoud
In 1831 stelde de toenmalige Franse oorlogsminister maarschalk Jean-de Dieu Soult, een
Napoleon-veteraan, voor om de vreemde huurlingen op Frans grondgebied uit o.a. de
ontbonden Zwitserse regimenten en de Hohenlohe-regimenten te verenigen in een nieuw
op te richten regiment, het Légion Etrangère, geheel bestaande uit buitenlanders met
oorlogservaring en uitsluitend bedoeld om buiten de grenzen te worden ingezet. Die
extra troepen kwamen beginnend kolonisator Frankrijk goed van pas, het kon beginnen
aan een koloniale macht zonder zijn eigen zonen te moeten opofferen.
Het ontbrak het Legioen van meet af aan aan uitrusting, discipline, leiderschap en
ervaren onderofficieren. Het Legioen begon zijn buitenlandse operaties in Algiers en
nadien in Spanje, om later via de Krimoorlog, Mexico en Indochina in de 19 e eeuw
geschiedenis te schrijven in WO1 , WO2, en in de misschien wel bekendste militaire
operatie, Dien-Bien-Phu in 1954.
Tijdens deze lezing zien we de
evolutie van het Legioen van een
legeronderdeel
waarin
je
aanvankelijk een nieuwe identiteit
kon aannemen en daarmee vaak een
crimineel verleden en vervolging kon
afschudden, tot een elitekorps met
strenge selecties en de mogelijkheid
tot het behalen van het Frans
staatsburgerschap. Alhoewel het
Legioen nog een relict is uit de
koloniale tijd wil Frankrijk het niet
kwijt, meer nog, het Legioen wordt
opgewaardeerd omdat de huidige internationale missies (Afghanistan, Mali) steeds
riskanter worden. Waarom er geen “ boudin “ voor de Belgen is, waarom het Legioen
een houten hand als relikwie bewaart, en waarom het Legioen steevast achteraan moet
vertrekken op het defilé van 14 juli komen we op deze avond te weten…

Praktisch
Wanneer?
> dinsdag 12 juni om 19u30
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs
> leden WAR vzw: € 10 p.p.
> niet-leden: € 15 p.p.
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Omtrent de voordrachtgever
Chris Cornelissen (°1964) startte zijn
militaire carrière bij de Belgische
strijdkrachten
in
de
Koninklijke
Cadettenschool in Lier. In 1985 vervoegde
hij als jonge dekofficier de Belgische
vloot. Zijn palmares mag er alvast wezen:
bevoorradingsofficier
op
de
kustmijnenvegers
M934Verviers
en
M929Heist, bevoorradingsofficier op de
hoogzeemijnenveger M903 Dufour tijdens
de zes maanden durende campagne met
het NATO eskader, 2de commandant van
de
ondiepwatermijnenvegers
M485
Andenne en de M484 Dinant, en tenslotte
officier Wapens/Dek aan boord van M917
Crocus tijdens de operatie Octopus en
Calendar 2 in 1988 in de PG. Zijn huidige
status binnen Defensie is die van reserve Luitenant-ter-Zee eerste klasse (kapiteincommandant). Chris werd ook gelauwerd als Ridder in de Kroonorde en Ridder in de
Leopoldsorde.
Momenteel is Chris de zaakvoerder van N.M.C. Works nv en zetelt hij met heel veel
enthousiasme in het bestuur van War And Remembrance vzw.

AVANTI CARS
Autocarbedrijf en reisorganisatie!

Voor al uw vervoer, transfers en de organisatie van daguitstappen
en meerdaagse reizen.
Bekijk ook ons interessante aanbod aan uitstappen op
www.avanticars.be.
Meer weten?
Contacteer ons vrijblijvend:
Avanti Cars
Kim Laroy en Erik Becuwe
Wagenmakerijstraat 33
8600 Diksmuide
T 051 811612
F 051 808961
GSM 0498 939927
info@avanticars.be
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DE LEIESTREEK IN WO I
Inhoud
We starten het verhaal bij Gil Bossuyt thuis om 9u30. Onze gids van dienst toont aan de
hand van voorstelling van foto’s en stadsgezichten hoe het landelijke leven plots
verstoord werd door de oorlogsdreiging, hoe Duitse Ulanen als voorbode van de grote
Duitse troepenmacht de streek doorkruisten en hoe de Leiestreek 4 jaar lang bezet
bleef. De Duitse troepen installeerden zich en legden in functie van de strijd aan het
Ieperfront talrijke munitiedepots en vliegvelden aan, ook werden er meerdere bunkers
gebouwd. Bekende namen zoals Hermann Göring, Manfred von Richthofen, Roland Garros
en Winston Churchill kwamen in onze streek terecht.
Daarna gaan we met de fiets op stap in het spoor van deze markante figuren en worden
getrakteerd op vele luchtfoto’s, anekdotes en bijzondere gebeurtenissen. De fietstocht
is ongeveer 20 km lang, maar ergens halverwege is er een lunch in een leuke horecazaak
op het parcours. Het einde is omstreeks 16u30. We voorzien ook een blauwe hemel en
een stralende zon.

Praktisch
Wanneer?
> zaterdag 16 juni van 9u30 tot circa 16u30
Waar?
> afspraak bij Gil Bossuyt (Meierie 20 te Desselgem) om 9u30
Prijs
> leden WAR vzw: € 45 p.p. (lunch inbegrepen)
> niet-leden: € 55 p.p. (lunch inbegrepen)
Iedere deelnemer kan zijn fiets meebrengen, maar we kunnen ook zorgen dat er een
fiets gehuurd en ter plaatse gebracht kan worden. Voor een gewone stadsfiets betaal je
€ 10 huur en voor een elektrische fiets (als je er ervaring mee hebt) € 25.

Omtrent de gids
Gil Bossuyt heeft een jarenlange passie voor het Wereldoorlog 1 gebeuren. Na talloze
verkenningen en opzoekingswerk besloot Gil om een eigen organisatie op te zetten:
Frontaal! Als Battlefield Guide wil hij geen platgetreden paden en plaatsen bezoeken en
laat hij de gekende musea links liggen. Gil heeft zelf uniek bewerkt fotomateriaal
verzameld en met de hulp van hedendaagse media kan hij ons perfect de plaatsen tonen
waar de loopgraven waren en wie waar zat. Hij neemt ons mee naar onbekende unieke
plekken ergens ‘te velde’. Op de tochten worden onverwachte zijsprongen gemaakt en
worden verhalen en anekdotes bovengehaald.
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ZOMERSE BBQ
In navolging van de succesvolle barbecue in 2017 gaan we met War And Remembrance
vzw verder op de ingeslagen weg.
Wij nodigen u dan ook graag uit naar onze overheerlijke zomerbarbecue 2018. U kunt
er niet alleen heel lekker eten, het wordt een gezellig zomerfeestje. En u krijgt er ook
onze plannen voor het najaar te horen. Wilt u niets missen van wat we in het najaar
allemaal voor u in petto hebben, dan mag u niet ontbreken op onze barbecue.
Noteer alvast zaterdag 30 juni 2018 in uw agenda! Alle informatie omtrent onze
barbecue krijgt u ten gepasten tijde via WARtaal, de elektronische nieuwsbrief en
uiteraard ook via onze website.

Praktisch
Wanneer?
> zaterdag 30 juni vanaf 18u
Waar?
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)
Prijs
> volwassenen: € 20 p.p. (aperitief inbegrepen)
> kinderen: € 12 p.p.
Wie graag op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich inschrijven voor
de digitale nieuwsbrief van War And Remembrance vzw via onze website.
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Dé referentie voor de organisatie van:
 uw fietsreizen ~ uw incentive-reizen
 uw groepsreizen op maat ~ uw evenementen
 uw groepspersonenvervoer ~ uw private travel

www.debuckagency.com
Tel. 09/385 44 44 – Fax. 09/385 44 47 –
Mail : grouptravel@debuckagency.com
De Buck Travel N.V. –
Steenweg 233 A
9810 - EKE (NAZARETH) - België
Licentie A 1053
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IERLAND, EEN GESCHIEDENIS IN BLOED
GESCHREVEN
Reisprogramma
Zaterdag 11 augustus 2018
We vertrekken in de vroege morgen vanuit Kortrijk (parking Syntra West om 6u).
Opstappen kan ook op de carpoolparking van Loppem (6u30) of de carpoolparking achter
het Bakkerijmuseum in Veurne (7u). Vervolgens rijden we naar Coquelles om er Le
Shuttle door de Eurotunnel te nemen. Eenmaal op Britse bodem rijden we via de
autosnelwegen naar Noord-Wales. Onderweg houden we halt voor een facultatieve lunch
in een wegrestaurant.
Ons eerste en enige bezoek vandaag wordt het kasteel van Conwy, één van de burchten
die door de Engelse koning Edward I werden gebouwd om de opstandige Welshmen in
Snowdonia te omsingelen. Daarna verder naar Caernarfon voor avondmaal en
overnachting.

Zondag 12 augustus 2018
Na het heerlijke Welshe ontbijt rijden we naar het eilandje Anglesey voor een bezoek
aan één van die andere imposante burchten van Edward I: Beaumaris Castle. Vervolgens
rijden we naar Holyhead om er in te schepen op de ferry naar Dublin. Facultatieve lunch
aan boord van de ferry van Stena Lines. Eenmaal in Ierland gearriveerd, rijden we naar
Mullingar. De stad is gekend als geboorteplek van Maurice Dease, de 1 ste VC-winnaar uit
WO I.
Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****. Het hotel is schitterend gelegen
aan Lough Ennell en biedt alle nodige comfort voor een fantastisch verblijf.

Maandag 13 augustus 2018
Na het ontbijt in ons hotel vertrekken we voor een rustige dag in de schitterende natuur
van Ierland. We rijden naar Kildare voor een bezoek aan The Curragh, een voormalige
legerbasis die werd uitgebouwd tot een heel interessant museum. We krijgen er het
verhaal van de Ierse militaire geschiedenis voorgeschoteld aan de hand van uniformen,
wapens en voertuigen. Op het domein zijn bijvoorbeeld heel wat tanks te bezichtigen.
We voorzien een picknick op de autocar als lunch
en rijden intussen doorheen de schitterende
natuur van de Wicklow Mountains. Dit
natuurgebied ten zuiden van Dublin is zonder
meer één van de mooiste regio’s van Ierland. We
brengen ook een bezoek aan Glendalough, een
historisch dorp waar nog originele Round Towers
te bezichtigen zijn. Daarna terug naar Mullingar.
Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****.
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Dinsdag 14 augustus 2018
Vandaag brengen we eerst een bezoek aan de prehistorie: we gaan immers op bezoek in
Newgrange, de meest gekende prehistorische grafkamers van Ierland. En ja, er is ook
hier een link met het Ierse Vredespark van Mesen. Daarna verder naar het gezellige
stadje Drogheda. Facultatieve lunch.
Na de lunch brengen we een uitgebreid bezoek aan de slagveld van de Battle of the
Boyne. Deze historische veldslag blijft tot op vandaag de harten beroeren van alle Ieren.
We brengen een bezoek aan het museum, maar trekken uiteraard ook naar het slagveld
zelf voor een korte wandeling. Op de terugweg naar Mullingar houden we kort een
fotostop aan de Monastic Site van Kells, beroemd omdat daar het Book of Kells werd
vervaardigd.
Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****.

Woensdag 15 augustus 2018
Vandaag staat de Ierse hoofdstad op het programma. Het is uiteraard onmogelijk om
Dublin op één dag te bezoeken, maar wij zullen ons vandaag beperken tot het verhaal
van de beruchte Paasopstand. We bezichtigen de belangrijkste sites die gelinkt zijn aan
het verhaal van de Paasopstand en gaan lunch in The Brazen Head, een historische pub
die heerlijke hedendaagse gerechten voorschotelt.
Na de middag brengen we een bezoek aan Trinity College en voorzien we wat vrije tijd
om door de lieflijke straatjes van Temple Bar te kuieren. Je vindt er ongetwijfeld wel
een pub waar live muziek wordt gespeeld. Daarna terug naar Mullingar.
Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****.

Donderdag 16 augustus 2018
Na het ontbijt trekken we naar de historische kloostersite van Clonmacnoise. De
indrukwekkende ruïnes vertellen het verhaal van het typische Keltische Christendom.
We vinden er ook enkele prachtige Keltische kruisen. Daarna verder naar Aughrim voor
een bezoek aan het Battle of Aughrim
Interpretative
Centre.
Vervolgens
rijden we naar Athlone. Facultatieve
lunch.
Na de middag maken we een geleide
wandeling door de stad en brengen we
een bezoek aan Athlone Castle, waar
we in een 3D-spektakel het Beleg van
Athlone
tijdens
de
Jacobitische
Oorlogen herbeleven. Terug naar
Mullingar.
Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****.
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Vrijdag 17 augustus 2018
Vandaag trekken we naar Limerick, een historische stadje in het gelijknamige
graafschap. Een stad vol poëzie, maar ook met een boeiend militair verleden. We
brengen dit keer geen bezoek aan het plaatselijke kasteel, maar maken een interessante
wandeling doorheen de stad. Als lunch voorzien we een picknick op de autocar.
Na de middag brengen we een bezoek aan Cashel. Eerst bezoeken we het Folk Museum
en vervolgens klimmen we naar de Rock of Cashel, een indrukwekkende burcht. Het is
ook de plek waar volgens de overlevering St-Patrick de Ieren tot het christendom
bekeerde. De site speelde een rol in alle belangrijke conflicten van Ierland en werd
meermaals belegerd en veroverd.

Terug naar Mullingar. Avondmaal en logies in het Bloomfield House hotel****.

Zaterdag 18 augustus 2018
Geen enkel bezoek aan Ierland is compleet zonder een bezoek aan de beroemde
Guinnessbrouwerij. Voor we Ierland verlaten, trekken we dus eerst nog even naar Dublin
om de Guinness Storehouse te bezoeken. We komen er alles te weten over het
brouwproces en mogen uiteraard ook eens proeven van Ierlands meest gekende bier.
Facultatieve lunch in Dublin.
Na de middag rijden we naar de haven om er in te schepen op de ferry naar Holyhead.
Eenmaal in Wales rijden we naar Caernarfon.
Avondmaal en logies in het x hotel**** te Caernarfon.

Zondag 19 augustus 2018
Na het laatste ontbijt op Welshe bodem rijden we terug naar Folkestone om er met Le
Shuttle door de Eurotunnel te rijden. Onderweg houden we halt in een wegrestaurant
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voor het middagmaal. We voorzien ook de nodige sanitaire stops. De thuiskomst is
voorzien omstreeks 21u30 in Kortrijk.

Praktische informatie
Prijs
Voor deze unieke reis betaalt u € 1.635 p.p.
In deze prijs is inbegrepen:
 vervoer met luxeautocar en ervaren chauffeur
 overnachtingen in de vermelde hotels
 alle ontbijten en avondmalen in de hotels
 lunchpakket op 13 en 17 augustus
 lichte lunch in The Brazen Head op 15 augustus
 Nederlandstalige reisleiding door Wouter Feys
 plaatselijke gidsen waar nodig
 alle vermelde inkomgelden
In de prijs is niet inbegrepen:
 toeslag single: € 268 p.p.
 reis en bijstand en annuleringsverzekering: € 115 p.p.
 dranken aan tafel
 persoonlijke uitgaven
Deze reis wordt uitgevoerd i.s.m. De Buck Travel.

Inschrijven
Inschrijven doet u via onze website www.warandremembrance.eu (doorklikken naar
inschrijven). Graag inschrijven voor 1 maart 2018.
Uw inschrijving is echter pas definitief na overschrijving van het voorschot van € 250 per
persoon op het rekeningnummer BE26 7380 3817 0229 (BIC KREDBEBB) van War And
Remembrance vzw. Gelieve te vermelden “Reis Ierland 2018” en de namen van de
deelnemers.
Het volledige bedrag dient te worden betaald voor afreis en ten laatste op 21 juli 2018.

28

VERRASSINGSREIS 2018
Programma
Na het succes van de vorige jaren, zullen we ook in 2018 opnieuw een zomerse uitstap
organiseren. Wat we bezoeken, waar we een hapje gaan eten en wie we allemaal zullen
tegenkomen op de uitstap, kunnen en mogen we u uiteraard nog niet vertellen. Dit alles
blijft een verrassing tot op de dag zelf. Het enige dat we u kunnen verklappen is
onderstaande praktische informatie.
Wie er de voorbije jaren bij is geweest, weet natuurlijk wel dat het sowieso een dag
wordt met interessante bezoeken, heel veel plezier en lekker eten.

Praktische informatie
Wanneer?
> zaterdag 25 augustus van 8u tot circa 19u
Waar?
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 8u
Wie?
> reisleiding door Wouter Feys
Prijs
> leden WAR vzw: € 75 p.p.
> niet-leden: € 85 p.p.
In de prijs is inbegrepen:
> vervoer met luxeautocar
> Nederlandstalige reisleiding
> driegangenmenu met aperitief
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DE FRANS-PRUISISCHE OORLOG
Programma
Vrijdag 2 november 2018
We vertrekken om 6u30 aan de parking van
Syntra West Kortrijk. Vandaar gaat het via
de autosnelwegen naar Sedan, waar we
net op tijd zullen aankomen om te
genieten van een overheerlijke lunch. Na
de middag brengen we een bezoek aan het
kasteel van Sedan om er meer te weten te
komen over het beruchte Beleg van Sedan
tijdens
de
Frans-Pruisische
Oorlog.
Vervolgens rijden we naar Bazeilles voor
een bezoek aan het Maison de la dernière
cartouche. Na onze bezoeken rijden we
naar Metz om er in te checken in ons hotel. Avondmaal en logies in het Novotel Metz
Centre****.

Zaterdag 3 november 2018
Na het ontbijt rijden we naar Saint-Privat-la-Montagne voor een bezoek aan de DuitsFranse militaire begraafplaats en enkele opmerkelijke memorialen voor hooggeplaatste
Pruisische officieren. Voor de lunch rijden we naar Gravelotte, waar we na het eten het
interessante Musée de la Guerre 1870 et
l’Annexation bezoeken. Vervolgens naar
Mars-la-Tour
waar
opnieuw
enkele
interessante memorialen te vinden zijn.
Terug naar Metz voor avondmaal en logies.

Zondag 4 november 2018
Na het ontbijt laden we onze bagage
opnieuw in de autocar maar voor we
huiswaarts keren, maken we nog een
uitgebreide wandeling in Metz. De
hoofdstad van het departement Moselle
heeft immers heel wat te bieden. De rijke geschiedenis van de stad wordt weerspiegeld
in de architectuur en indrukwekkende middeleeuwse gebouwen zoals de stadspoorten en
de kathedraal. Uiteraard staan we tijdens de wandeling ook even stil bij het verhaal van
het Beleg van Metz in 1870. We gaan ook nog lunchen in Metz vooraleer we de terugweg
aanvatten.
De thuiskomst in Kortrijk is voorzien omstreeks 19u30.
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Praktisch
Prijs
Voor deze unieke reis betaalt u € 470 p.p.
In deze prijs is inbegrepen:
 vervoer met luxeautocar en ervaren chauffeur
 overnachtingen in Novotel Metz Centre****
 alle maaltijden (ontbijt, middagmaal en avondmaal)
 Nederlandstalige reisleiding door Johan Bossuyt
 plaatselijke gidsen waar nodig
 alle vermelde inkomgelden
In de prijs is niet inbegrepen:
 toeslag single: € 100 p.p.*
 annuleringsverzekering; reis- en bijstandsverzekering
 dranken aan tafel
 persoonlijke uitgaven
*Dit is een richtprijs omdat de definitieve prijs voor de toeslag voor een single kamer op deze trip bij het
drukken van deze brochure nog niet gekend was.

Inschrijven
Inschrijven doet u via onze website www.warandremembrance.eu (doorklikken naar
inschrijven). Graag inschrijven voor 1 juni 2018.
Uw inschrijving is echter pas definitief na overschrijving van het voorschot van € 150 per
persoon op het rekeningnummer BE26 7380 3817 0229 (BIC KREDBEBB) van War And
Remembrance vzw. Gelieve te vermelden “Reis Metz 2018” en de namen van de
deelnemers.
Het volledige bedrag dient te worden betaald voor afreis en ten laatste op 21 oktober
2018.
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