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Plattelandsklassen in de Westhoek 

Programma voor 2de en 3de graad lager onderwijs  

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

van de Westhoek is mogelijk vanaf 60 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. In paars noteerden we interessante opties die 

mogelijk zijn tegen een meerprijs. Neem gerust contact op voor verdere info. 

Dag 1 
- Aankomst in Diksmuide rond 12u met eigen vervoer. 

 

- Bezoek aan het natuurgebied De Blankaart: 

o Eigen lunchpakket nuttigen bij het provinciaal bezoekerscentrum. 

o Educatieve activiteiten en rondleiding op de fluisterboot op zoek naar de fauna en 

flora. 

 

- Check-in en warm avondmaal in de Peace Village 

 

- Avondactiviteit: 

o Gezellig kampvuur 

 

o Mars van de Fenix, een interactieve herinneringswandeling door het WO1 landschap 

van Mesen. Organisatie door de Peace Village. Kostprijs 100 EUR 
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Dag 2 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Fietsen doorheen een oorlogslandschap (2x 10 km) 

Op weg naar de Palingbeek, rijden we over de oude 

frontlijn van de Groote Oorlog en komen we langsheen tal 

van stille getuigen van toen zoals militaire 

begraafplaatsen, monumenten en kraters. Info over de 

route verkrijgbaar bij de Peace Village.  

 

- Een dag in het Provinciaal Domein de Palingbeek 

o Bezoek aan de sterrenwacht met indrukwekkende multimedia presentatie, 

rondleiding en natuurlijk gunnen we u ook een blik door de grote telescopen.  

 

o Een lunchpakket, voorzien door de Peace Village, 

kan genuttigd worden op de speelweide met 

speelplein. 

 

o Bezoek aan de WO1 site The Bluff met een 

indrukwekkende wandeling door een heus 

kraterlandschap. 

 

o Na de middag steken we de handen uit de mouwen op de milieuboerderij waar we 

kunnen helpen bij het verzorgen en voederen van de dieren. We maken ook compost 

of hakselen het hout. In de bio tuin valt er ook altijd wat te beleven ene een ritje po 

het paar is een must. Bij rekenweer zijn er kookactiviteiten voorzien om warm te 

blijven.  
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Optie: driedaags programma 

Met een extra overnachting heeft u de mogelijkheid de beroemde 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. Programma’s kunnen op maat uitgewerkt worden. Wij 

maken zonder extra kosten of commissie graag uw reservaties. Een driedaags verblijf in de Peace 

Village met bijhorend programma komt zo neer op 110 EUR per persoon (op basis van 50 betalende 

deelnemers, inclusief alle maaltijden, museumgelden, fietshuur op dag 2, exclusief ander transport). 

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

contact op voor verdere info. 

 

Extra overnachting 
- Warm avondmaal in de Peace Village 

 

- Avondactiviteit: 

o Bezoek aan de Last Post ceremonie in Ieper met 

eigen vervoer  

 

o Kies uit een van onze avondactiviteiten in de 

hostel, vanaf 100 EUR. 

 

Dag 3 Hoppe en Heuvels 
- Ontbijt in de Peace Village Hostel. 

 

- Met de bus (excl. Prijs) rij je tot aan de voet van de 

Kemmelberg, de hoogste heuvel in Vlaanderen. Hier 

neemt de natuurgids je mee  voor een twee uur durende 

wandeling doorheen weilanden, langs de wijngaarden en 

op de heuvel zelf. Je ontdekt er de ecologische waarde van 

het domein maar ook de sporen van de Kelten en de 

Eerste Wereldoorlog.  

 

- Een Hippe Hoprondleiding in het nationaal Hopmuseum 

van Poperinge vol doe opdrachtjes. De gids kent heel 

wat leuke anekdotes en vertelt hoe kinderen vroegen 

meehielpen met de hoppepluk.  Als afsluiter is er een 

ludieke quiz om te zien wie de hopkampioen is! 

 

- Het lunchpakket van de Peace Village kan genuttigd worden in de oude stadsschaal, tevens 

het geboortehuis van de eerste Belgische astronaut Dirk Frimout.  

 

- Bezoek aan een actief hoppebedrijf in de regio Poperinge. Hier kunnen de leerlingen de 

theorie in praktijk zien.  
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