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Zondag 22 maart 
 
De Westhoek is een bijzondere plaats in Vlaanderen die u 
meteen raakt bij uw eerste bezoek. Of u het nu wilt of niet, 
er is geen ontsnappen aan. Het is een plek die u voorgoed 
in zijn greep houdt en die u blijvend wilt ontdekken. Mis-
schien heeft het te maken met zijn bijzondere landschap 
dat vlakke velden afwisselt met voorzichtige heuvels. Een 
panorama doorspekt met grafstenen die herinneren aan de 
gruwel die hier ooit heerste. Of zijn het de pittoreske dor-
pen met hun volkscafeetjes, de ranke hoppevelden of de 
heerlijke wijndomeinen die u bekoren? Wat zeker is, achter 
elke heuvel en achter elk hoekje vindt u hier een nieuwe 
ontdekking. Zo ook met de KnipoogDag waar we in 2020 
naar het kloppend hart trekken van de Westhoek.  
 
Voormiddagprogramma 
Bayernwald  
Dit is een unieke Duitse site in Wijtschate. Het geheel be-
staat uit twee Duitse mijngangen, een mijnschacht, een 
loopgravenstelsel en vier bunkers.  
The Pool of Peace  
Ook wel De Spanbroekmolenkrater genoemd, is één van 
de grootste en meest imposante mijnenkraters in de West-
hoek. De krater is een herinnering aan de Mijnenslag. De 
Pool of Peace ligt er nu bij als een 12 meter diepe vijver 
met een volledige diameter met rand van 129 meter, thans 
een vredevol stukje natuur in het glooiende landschap van 
Heuvelland.  
Bedford House Cemetery (Ieper)  
Deze begraafplaats ligt op het voormalige domein van het 
kasteel Rosendael. Het kasteel deed tijdens Wereldoorlog I 
dienst als medische post en hoofdkwartier. In de kasteel-
tuin ontstonden verschillende kleine begraafplaatsen. De 
tuinarchitectuur maakt van Bedford House Cemetery een 
unieke WO I site.  

Namiddagprogramma 
In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan u individueel of in 
kleine groepjes en aan de hand van een programmablad 
Ieper verkennen. Met uw vtbKultuur-button opgespeld bent 
u welkom op verschillende bezoekpunten. U ontdekt vele 
monumenten die getuigen van een zeer rijk en divers verle-
den. Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende 

KnipoogDag Ieper en de Westhoek 

handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden 
naast Brugge en Gent. De indrukwekkende Lakenhallen is 
het bewijs van deze glorieperiode. Ook de Sint- Maartens-
kathedraal en de prachtige vestingen dateren uit dit tijd-
perk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de charmante 
stad herleid tot een grote puinhoop. Ieper werd bijna volle-
dig 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 ver-
schillende torens de skyline van de stad op vandaag nog 
kenmerken. Gidsen staan ter plekke en laten u verder ken-
nismaken met de vele gekende en minder gekende parel-
tjes van Ieper.  
 
Van 17 tot 18 uur sluiten we de KnipoogDag af met een 
drankje.  
 

 
Deelname: € 60,00 • leden: € 55,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ge-
gidste rondrit in de voormiddag, middagmaal, gidsen en 
toegangen in de namiddag, eigen audiofoonsysteem 
 
Opstap: 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal (Hubo) 07.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘ Schoonaarde’ 07.10 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.30 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 


