Daguitstap “Flanders Fields”
Zaterdag 8 december 2018
Traditiegetrouw organiseert ons centrum een uitstap naar de Westhoek om de Eerste
Wereldoorlog te herdenken. Al heel wat betekenisvolle plaatsen zijn de revue
gepasseerd: het In Flanders Fields Museum in Ieper, het Talbot House in Poperinge
en het Tyne Cot in Passendaele; stuk voor stuk stille getuigen van de gruwel van de
oorlog.
Dit jaar opteren we voor een bezoek aan de oorlogsmonumenten en sites ten zuiden
van de zogenaamde Ieperboog. Dat is de frontlijn die van noord naar zuid in een
boog rond de stad liep. Ook deze omgeving ligt bezaaid met herinneringen aan de
Groote Oorlog.
Eerst en vooral komt Hill 60 aan bod, het laatste stukje authentieke slagveld in
Vlaanderen, waar heel wat soldaten omgekomen zijn door zware mijnexplosies.
We brengen ook een bezoek aan het Iers Vredespark in Mesen en zijn centrale,
ronde Vredestoren. Dit oorlogsmonument werd opgetrokken als eerbetoon aan de
Ierse soldaten die gesneuveld of vermist zijn in de Eerste Wereldoorlog en staat
symbool voor vrede en verzoening.
Ook Ploegsteert Memorial staat op het programma, het oorlogsmonument ter ere
van de Britse gesneuvelde soldaten dat op de Britse militaire begraafplaats “Berks
Cemetery Extension” staat in het fraaie dorpje Ploegsteert.
Via de Kemmelberg, door zijn strategische locatie in het Heuvelland ook een plaats
waar veel strijd werd geleverd, keren we terug naar Ieper, waar je de tijd krijgt om
iets te gaan drinken of te gaan eten.
De dag afsluiten doen we aan de Menenpoort, waar we getuige zijn van de immer
aangrijpende Last Post en waar we namens ons centrum een krans neerleggen als
eerbetoon aan alle vermiste en gesneuvelde soldaten.

Neem gerust je partner, familie en vrienden mee!

Praktische informatie
Verzamelen: om 12u op de parking van het Stedelijk Zwembad (Zwembadlaan 2) in
Aalst. We vertrekken stipt om 12u15!
Vertrek in Ieper: om 20u30 (de plaats van afspraak wordt door de gids op de bus
meegedeeld). We komen aan in Aalst omstreeks 21u30, afhankelijk van het verkeer.
Prijs: 29 euro per persoon. Iedereen is welkom!
Inbegrepen: bus en chauffeur, parking, verzekering voor de cursisten en gids
Niet inbegrepen: maaltijden
Vergeet je zeker niet warm aan te kleden, want in december kan het al best koud
zijn!
Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 4 december:
1. op één van de secretariaten van CVO Pro:
Campus Keizersplein: van maandag tot en met donderdag van 16u30 tot 21u.
Campus Ledebaan: van maandag tot en met donderdag van 16u30 tot 21u.
Campus Welvaartstraat: van maandag tot en met donderdag van 16u30 tot 21u
Campus Denderleeuw: op woensdag van 17u30 tot 21u
Campus Geraardsbergen: op dinsdag van 17u30 tot 18u15
Campus Meuleschettestraat: op maandag en dinsdag van 9u tot 13u30 en van 18u
tot 21u, op woensdag van 14u tot 16u en van 18u tot 21u, op donderdag van 9u tot
13u30, op vrijdag van 18u tot 21u, op zaterdag van 9u tot 12u
Betalen kan enkel via bancontact.
2. online
Door bijgevoegde inschrijvingsstrook in te vullen, in te scannen en door te mailen
naar kristel.ardyns@cvopro.be. Betalen kan via overschrijving op het nummer
BE19 0682 3118 8312 met vermelding ‘Uitstap Flanders Fields’.
We streven ernaar om een zo laag mogelijke prijs voor jou te bepalen. Deze prijs is
gebaseerd op een vastgelegd minimumaantal deelnemers. Dit betekent dat er geen
terugbetalingen meer kunnen gebeuren bij annulaties na 27 november.
We hopen jullie opnieuw talrijk te mogen verwelkomen om er samen een boeiende
dag van te maken!
Met vriendelijke groeten
Stany Meskens
directeur

Charlotte en Nick
Vakgroep Engels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK FLANDERS FIELDS
Naam en voornaam

GSM-nummer

Klas

E-mailadres

Aantal deelnemers : ___________________ x 29 euro = ______________euro
Handtekening:

