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Op zoek naar sporen van de Groote Oorlog 

Programma voor 1ste graad middelbaar onderwijs   

Twee daags programma:  
Het onderstaande voorbeeld programma voor twee daagse uitstap doorheen het oorlogsverleden 

van de Westhoek is mogelijk vanaf 59.60 EUR per persoon (op basis van 50 betalende deelnemers, 

inclusief alle maaltijden en museumgelden, exclusief transport en eerste picknick). In paars 

noteerden we interessante opties die mogelijk zijn tegen een meerprijs. Programma’s kunnen op 

maat en thematisch uitgewerkt worden. Een combinatie met plattelandsklassen is zeker ook 

mogelijk. Neem gerust contact op voor verdere info.  

Dag 1 
- Aankomst in de streek rond 12u per trein of 

met eigen vervoer. Neem zeker ook een kijkje 

voor onze voordelige bus tarieven. 

- Bezoek in Zonnebeke het  

Memorial Museum Passchendaele 1917  

o Eigen picknick nuttigen in de het 

kasteelpark 

o Bezoek het museum van Olly 

 

 

 

- Mars van de Fenix, een interactieve herinneringswandeling in Mesen. 

o Een eeuw nadat de Groote Oorlog eindigde, kijken we achterom en reflecteren we 

over de betekenis en relevantie van herdenken. Wie, hoe en waarom herdenken we? 

Net zoals de eerste pelgrims, nemen de bezoekers vandaag de dag ook hun eigen 

rituelen en gebruiken mee naar Flanders Fields om hun geliefden te herdenken. Zo 

brengen we een bezoek aan enkele 

recente bijzettingen op de lokale 

militaire begraafplaats en voeren we 

een traditionele Maori-ceremonie op 

aan het Nieuw-Zeelandse 

Herdenkingspark. Weg van de 

platgetreden paden brengen we ook 

nog een bezoek aan het prachtig 

verlichte Iers Vredespark met zijn 

typische ronde toren. 
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ALTERNATIEF 

- Rondrit langs enkele sprekende sites met eigen vervoer (info sites via wo1.be): 

o Tyne Cot Cemetery 

o Welsh Memorial 

o Canadian Brooding Soldier 

o Hill 60 

90 EUR meerprijs voor gids (3u) 

 

- Check-in en warm maal in de Peace Village  

- Avondactiviteit: 

o Kampvuur 

o Robin’s Song, vertelconcert rond de Groote Oorlog (250 EUR extra) 

 

Dag 2 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Bezoek aan de Duitse en Franse militaire begraafplaats van Bousbecque 

o De lln gaan op zoek naar de 

verschillende vormen van 

herdenking en vergelijken deze sites 

met de begraafplaatsen van het 

Gemenebest. 

 

 

- CWRM-workshop: De leerlingen maken zelf een beeldje ter herdenking van een soldaat. 

Deze workshop is beschikbaar in de Peace Village & de Kazematten in Ieper. 

 

- Bezoek aan de Menenpoort, het grootste Britse herdenkingsmonument in de Ieperboog. 

 

- Wandeling in het Provinciaal Domein De Palingbeek. 

o Picknick aan speelplein en speelweide: lunchpakket voorzien door de Peace Village. 

o Wandeling door het kraterlandschap The Bluff en Instappunt Zuid (Toerisme Ieper).  
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- Het leven achter het front ontdekken: 

o Lijssenthoek Military Cemetery: een van de grootste militaire begraafplaatsen van 

de Westhoek met een interactief bezoekerscentrum rond het medische verhaal. De 

leerlingen gaan zelf op zoek naar een graf. 

 

o Talbot House:  

 Authentieke Britse soldatenclub met sfeervolle kapel, concertzaal, museum 

over het leven achter het front en natuurlijk een Brits kopje thee. 

 

o Dodencellen (optioneel): rechtspraak en terechtstellingen tijdens de oorlog. 

 

- Optioneel: ga met een ervaren verteller / gids op pad die het verhaal voor een jongere groep 

tot leven kan brengen. Extra kost: 240 EUR. 
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Optioneel: extra overnachting met uitstap naar aan het IJzerfront 
Met een extra overnachting, heeft u de mogelijkheid om nog een extra avondactiviteit te boeken in 

de Peace Village of de dagelijkse Last Post plechtigheid in Ieper bij te wonen. De extra dag kan 

besteed worden in het noorden van de Westhoek waar je het verhaal van de Belgische soldaten aan 

het IJzerfront kan ontdekken. Een driedaags programma komt in totaal neer op 95.60 EUR per 

persoon (op basis van 50 betalende deelnemers, inclusief alle maaltijden en museumgelden, 

exclusief transport en eerste picknick). Programma’s kunnen op maat uitgewerkt worden. Neem 

gerust contact op voor verdere info. Wij boeken zonder extra kosten of commissie graag uw 

programma. In paars noteerden we interessante opties die mogelijk zijn tegen een meerprijs. 

Extra overnachting 
- Warm avondmaal in de Peace Village 

 

- Avondactiviteit: 

o Bezoek aan de Last Post ceremonie in Ieper met eigen vervoer. 

o Organiseer samen met ons een uniek herdenkingsmoment aan het monument voor 

de vermisten naast de Peace Village Hostel. 

o Kies uit een van onze avondactiviteiten in de hostel, vanaf 100 EUR. 

Dag 3 aan het IJzerfront 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Rondrit In Vlaamse Velden langs de Belgische frontlinie van de Groote Oorlog aan de IJzer 

Deze tocht langs het Belgische front beginnen we aan de 

sluizen te Nieuwpoort bij het Monument voor Albert II. 

Hier werd de onderwaterzetting van de IJzervlakte 

uitgevoerd. Langs de frontzate, de oude spoorlijn die 

dienst deed als dam en frontlijn, vertellen we het verhaal 

van de Britse verpleegsters, de Engelen van Pervijze en 

bezoeken we Belgische voorposten met bunkers en een 

herdenkingskapel in Stuivekeskerke. Ook in de loopgraven 

van de Dodengang, komen aan de hand van persoonlijke 

verhalen en foto’s het verhaal weer tot leven. Verder bezoeken we een Belgische begraafplaats 

alsook Vladslo waar niet minder dan 25 000 Duitse soldaten een laatste rustplaats vonden. Deze  

tocht kan op maat gemaakt worden naargelang de wensen van de groep. De Peace Village voorziet 

een lunchpakket.  
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EXTRA: 

- Gidsbeurt: ga met een ervaren gids op pad die het verhaal voor een jongere groep tot leven 

kan brengen. Kostprijs vanaf 240 EUR. 

- Boottocht Nieuwpoort – Diksmuide op de IJzer, langs de oude Frontzate, de Dodengang en 

IJzertoren. Onderweg krijg je extra info over de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Prijs op 

aanvraag. Kostprijs vanaf 11 EUR per persoon. 

 

OPTIONELE MUSEA: 

- Het Museum aan de IJzer Diksmuide (2.50 EUR / pp) 

o De boodschap van het museum luidt VREDE, VRIJHEID en VERDRAAGZAAMHEID en 

van geweld brengt nooit vrede. 

o Educatieve gidsbeurt met door het vernieuwde museum, inclusief een dug-out 

(tunnel) en een uniek uitzicht over de IJzervlakte.  

- Vrij Vaderland Veurne (2.00 EUR / pp) 

o Veurne was het laatste stukje van het vrij vaderland. Het nieuwe bezoekerscentrum 

vertelt het verhaal van het leven achter het front in al zijn aspecten.  

o De educatieve werkbundel “Op oorlogspad met Ben Allen” werd special ontworpen 

voor deze doelgroep.  

- Westfront Nieuwpoort (3.50 EUR / pp) 

o Onder het ruiterstandbeeld van Albert I, de 

Koning-Soldaat, kan je het nieuwe 

bezoekerscentrum Westfront vinden. Na het 

historische panorama van de Ganzepoot, 

krijg je uitleg over de onderwaterzetting van 

de IJzervlakte terwijl je uitkijkt over het 

sluizencomplex vandaag. 
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