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Op zoek naar sporen van de Groote Oorlog 

Programma voor volwassen groepen 

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

van de Westhoek is mogelijk vanaf 80.00 EUR per persoon (op basis van 50 betalende deelnemers, 

inclusief alle maaltijden, museumgelden, fietshuur op dag twee exclusief ander vervoer). 

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. 

Dag 1 
- Aankomst in Ieper rond 12u per trein of met eigen vervoer 

 

- Broodmaaltijd in de Kazematten Brasserie, een authentieke souterrain die de oorlog 

overleefde met een fantastisch verhaal en lekkere streekbieren. 

 

- Bezoek aan het In Flanders Fields Museum 

 

- ALTERNATIEF: bezoek aan de Kazematten Brouwerij 

(Wipers Times): 12 EUR per persoon  

 

- In de voetsporen van de Kiwi’s, historische wandeling 

rond Mesen met bezoek aan heel wat sites. Organisatie door de Peace Village.  

 

Check-in en warm avondmaal in de Peace Village. 

 

- Avondactiviteit: 

o Gezellig kampvuur met streekbieren 

 

o Alternatieve bierproeverij Smaak van de 

Westhoek in de Peace Village  
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Dag 2 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Wandelen (& fietsen) in een oorlogslandschap 

Fiets van Mesen tot Hooge aan de hand van het 

knooppuntennetwerk langs sites zoals Pool of Peace, 

Bayernwald, Instappunt Zuid & The Bluff, Hill 60 & Hill 62. 

Mogelijkheid tot fotozoektocht of werkbundel. Info over 

de route verkrijgbaar bij de Peace Village. 

Eventuele fietshuur: 10 EUR per persoon.  

Alternatief kan u de auto nemen naar het Hooge.  

Het gehucht Hooge (bij Ieper) heeft een grote geschiedenis. Eenmaal ter plaatse, kan je een 

hele reeks sites te voet bezoeken: 

o Instapput Oost: kom de lokale geschiedenis van het kasteelhof Hooge te weten in 

een korte inleidende film. Daarna krijg je de kans om met een tablet zoektocht de 

heuvelrug zelfstandig te verkennen. Zo wandelen ze doorheen een heus 

kraterlandschap en bezoeken ze de kleinste begraafplaats in de Ieperboog. 

Mogelijkheid tot werkblaadjes uit te werken. 

 

o Hooge Crater Cemetery: bezoek een van de grootste militaire begraafplaatsen in 

Europa (6000 graven) aan de hand van werkblaadjes.  

 

o Het Hooge Crater Museum vertelt het verhaal van de oorlog op een traditionele 

maar boeiende manier. In de cafetaria nuttigen we een lekkere boterham met 

streekbier.  

 

o Ga mee op stap met een verteller / gids die het landschap tot leven brengt. Bezoek 

ook samen de gerecreëerde Duitse loopgraven: 100 EUR.  

 

- Het leven achter het front, Poperinge 

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

Westhoek met een interactief bezoekerscentrum rond het 

medische verhaal. Ga zelf op zoek naar een soldaat die 

exact 100 jaar geleden stierf. 

 

o Talbot House: Authentieke Britse soldatenclub met 

sfeervolle kapel, concertzaal & prachtige tuin. Uitrusten 

doe je in stijl met een Brits kopje thee en de muziek van de 

originele WO 1 piano. Met een tablet in de hand krijg je 

een digitale rondleiding in het Huis.  

ALTERNATIEF: verhalentocht in Talbot House met gids. (+4 EUR pp) 

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

Met een extra overnachting heeft u de mogelijkheid de Last Post plechtigheid bij te wonen of te 

kiezen uit een extra avondactiviteit bij de Peace Village. De extra dag kan besteed worden in het 

heuvelland en de hoppestad Poperinge. Geniet er met volle teugen van de couleur locale. 

Programma’s kunnen op maat uitgewerkt worden. Bij een extra overnachting in de Peace Village, 

daalt de prijs met 2 EUR naar 29 EUR per persoon per nacht. Neem gerust contact op voor verdere 

info.  
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