
KNIPOOGDAG IEPER
MET OCHTENDPROGRAMMA

LITTEKENS VAN DE GROOTE OORLOG

RONDRIT met bezoek aan
ZONNEBEKE en PASSENDALE

Het vredige landschap zit vol bloedstollende verhalen van de Groote
Oorlog die zich hier meer dan 100 jaar geleden afspeelde. Er werd toen
hevig gestreden om Ieper. Het front met loopgraven, waar bloedige
veldslagen plaatsvonden, lag in een boog op een paar kilometer van de
stad. In en rond die Ieperboog gaan we op zoek naar de meest beklijvende
begraafplaatsen, loopgraven en andere littekens in een getekend
landschap.
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Deelname
ochtendprogramma :

7 euro

middagmaal : 20 euro

namiddagprogramma :
10 euro/ 7 euro

(leden vtbKultuur en VAB)

Eigen bus voorzien



ZONNEBEKE EN PASSENDALE

In het Passchendaele Memorial Park zijn 7
herinnerings-tuinen aangelegd in de symbolische
vorm van een klaproos. Deze tuinen worden door de
verschillende naties die deelnamen aan de Slag bij
Passendale, ingevuld met een ontwerp dat moderne
kunst, poëzie en symbolische vegetatie uit dat land
combineert.

Kerktoren Zonnebeke. In deze naoorlogse kerk
ontworpen door Huib Hoste kan je het 360°
panoramisch vergezicht bewonderen via het nieuw
uitkijkpunt.

Tyne Cot Cemetery Passendale. De naam
Passendale is gegrift in het collectieve geheugen van
Groot-Brittannië en het Gemenebest, met bijna
600.000 verliezen.De begraafplaats met ‘Missing
Memorial' werd ontworpen door Sir Herbert Baker en
in 1972 onthuld. 11.596 soldaten van het Gemenebest
en ook enkele Duitse gesneuvelden liggen hier
begraven.

Op de muur achteraan de begraafplaats staan de
namen gegrift van 34.957 vermiste soldaten. Zij
sneuvelden na 15 augustus 1917. Bijna 55.000 namen
van vermisten gesneuveld tussen augustus 1914 en 15
augustus 1917 vindt u op de Menenpoort in Ieper.

CULTUREEL STADSFESTIVAL IN IEPER

In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan je individueel
of in kleine groepjes en aan de hand van een
programmablad Ieper verkennen. Met je vtbKultuur-
button opgespeld ben je welkom op verschillende
bezoekpunten. Je ontdekt vele monumenten die
getuigen van een zeer rijk en divers verleden. Tijdens
de middeleeuwen was Ieper een bloeiende
handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden
naast Brugge en Gent. De indrukwekkende
Lakenhallen is het bewijs van deze glorieperiode. Ook
de Sint- Maartenskathedraal en de prachtige
vestingen dateren uit dit tijdperk. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd de charmante stad herleid tot een
grote puinhoop. Ieper werd bijna volledig vernield
door vier jaren van zinloos geweld. Met respect voor
het verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer
op. Ieper telt ook heel wat mooie kerken waarvan de
verschillende torens de skyline van de stad op
vandaag nog kenmerken. Gidsen staan ter plekke en
laten je verder kennismaken met de vele gekende en
minder gekende pareltjes van Ieper. Van 17 tot 18 uur
sluiten we de KnipoogDag af met een drankje.

de Grote Oorlog in het In Flanders Fields Museum en
verneem er meer over de Wederopbouw na de Eerste
Wereldoorlog.
* Kom op adem na de beklimming van de Belforttoren
en kijk eindeloos rond naar de stad, het
frontlandschap en de heuvels.
* Gooi mee een balletje in het nieuwe buitenspel ‘de


