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De Groote Oorlog van dokters en verpleegsters 

Voorbeeld programma met een medische focus   

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

van de Westhoek is mogelijk vanaf 58.50 EUR per persoon (op basis van 50 betalende deelnemers, 

inclusief alle maaltijden, museumgelden, fietshuur exclusief bus en eerste picknick). Programma’s 

kunnen thematische uit gewerkt worden rond andere opleidingen zoals journalistiek, onderwijs, 

bouwkunde, etc. . Neem gerust contact op voor verdere info. In paars noteerden we interessante 

opties die mogelijk zijn tegen een meerprijs. 
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Dag 1 
- Aankomst in de streek rond 9u30 per trein of met eigen vervoer 

- Bezoek In Flanders Fields Museum te Ieper 

o Workshop rond Oorlog en Trauma  

o Eigen picknick nuttigen in de cafetaria na 

aankoop drankje. 

o ALTERNATIEF Bronnen Arrangement:  

duik zelf de archieven in. Kostprijs 105 EUR. 

o Vrij bezoek aan het museum 

 

- Begeleide thematische rondrit (3u) door de streek met eigen vervoer door met de 

educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum. Tijdens deze tocht, met de eigen bus, 

volgen we de medische evacuatieroute van het 2de 

bataljon van de Duke of Wellington’s.  We stoppen op 

plaatsen waar hun aanwezigheid zichtbaar is in het 

landschap. Niet elk slachtoffer legde deze route volledig 

af, soms omdat ze opgelapt weer aan de slag konden. 

Maar al te vaak omdat ze onderweg naar medische hulp 

een laatste halte vonden… 

 

 
 

Er zijn stops voorzien bij Divisional Cemetery, Hill 60, Larch Wood Cemetery, Dikkebus (dorp), 

Reninghelst Churchyard Extension Cemetery, Lijssenthoek Military Cemetery en 

bezoekerscentrum 
 

Andere mogelijke thema’s zijn een bezoek aan een van de drie 

instappunten, de literaire salient, een multiculturele oorlog, 

rusteloze gaven, medische evacuatie of enkele persoonlijke 

verhalen.  

 

- Check-in & warme maaltijd in de Peace Village 

 

- Avond Activiteit in de Peace Village 

o Kampvuur 

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

o In de voetsporen van de Kiwi’s, historische wandeling rond Mesen (100 EUR extra) 
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Day 2: 
- Ontbijt in de Peace Village. 

 

- Dodencellen: (Poperinge) Ook het verhaal van mentale 

gezondheid en ‘shell shock’ moet vertelt worden. 

Verschillende soldaten brachten hun laatste nacht door in 

deze cellen. Militaire rechtspraak rechtspraak en 

terechtstellingen tijdens de oorlog. 

 

- Talbot House: (Poperinge) 

In deze authentieke Britse soldatenclub kan je de eerste 

wereldoorlog nog echt aanraken. In de sfeervolle kapel 

vonden heel wat soldaten mentale rust voor ze terug naar 

het front marcheerden. Er is ook een authentieke 

concertzaal en prachtige tuin. In de permanente 

tentoonstelling over het leven achter het front, kom je heel 

wat meer te weten over de werking van de lokale 

hospitalen. En natuurlijk is een Brits kopje thee een must! 

Tablet tour door het historisch huis en lessenpakket beschikbaar. 

- Lunchpakket door de Peace Village wordt genuttigd in Talbot House.  

 

- Vrij Vaderland  

Veurne was het laatste stukje ‘Vrij Vaderland’ tijdens de Groote Oorlog. Hier vertelt men het 

Belgische verhaal van het leven achter het front.  

 

- Stadwandeling Marie Curie 

Geleid bezoek aan Veurne met een 

gespecialiseerde gids die je het verhaal 

brengt van de dubbele Nobelprijswinnares 

Marie Curie. Zij kwam tijdens WO I ons land 

ter hulp met haar mobiele radiologiewagens 

en verbleef in Veurne. De gids vertelt je het 

verhaal van de organisatie van de medische 

zorgen aan het Belgisch front tijdens de 

eerste oorlogsmaanden waarin Veurne een 

belangrijke rol speelde.  

  

file://///Srvdc01/data/BOOMSTRUCTUUR/EDUCATIE/reisprogramma's/info@peacevillage.be
file://///Srvdc01/data/BOOMSTRUCTUUR/EDUCATIE/reisprogramma's/www.peacevillage.be
http://www.talbothouse.be/
http://www.talbothouse.be/nl/museum/educational/schools-groups
http://www.vrijvaderland.be/nl
http://www.toerisme-veurne.be/activiteitendetail/189/stap--en-trapdagen-stadswandeling-marie-curie


 

Simon Louagie, PR & Education Manager  Nieuwkerkestraat 9a, BE – 8957 Mesen 

tel. +32 (0)57 22 60 40  info@peacevillage.be   www.peacevillage.be 

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. Tijdens deze extra dag kan dieper 

ingegaan worden op het medische verhaal of andere thema’s naar keuze. Programma’s kunnen op 

maat en per thema uitgewerkt worden. Wij maken zonder extra kosten of commissie graag uw 

reservaties. Een extra overnachting in de Peace Village voor een Belgische school komt op 26 EUR. 

Neem gerust contact op voor verdere info. 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 of 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: 
Kostprijs dag arrangement zonder transport: 9.50 EUR per persoon  

- Fietsen en wandelen in een oorlogslandschap 

Aangepaste fietstocht op de oude frontlijn tussen Mesen 

tot Hooge langs onder meer de Pool of Peace, Bayernwald, 

Hill 60, Instappunt Zuid & The Bluff, Bedford House 

Cemetery en Bedford House cemetery. Het Hooge Crater 

Museum vertelt het verhaal van de oorlog op een 

traditionele maar boeiende manier terwijl de wandeling op 

Bellewaerde Ridge jullie laat kennis maken met een enorm kraterlandschap en enkele 

‘vergeten’ verhalen gelinkt aan monumenten en begraafplaatsen. Mogelijkheid tot 

fotozoektocht of werkbundel. Info over de route verkrijgbaar bij de Peace Village. 

 

Begeleide tocht door verteller / gids: 30 EUR per uur. Kom onder andere het verhaal te weten 

van hoe dokter Noel Chavasse de gewonden ging gaan zoeken in het niemandsland.  

 

- Een lekkere broodlunch wordt genuttigd in de kantine van het 

Hooge Crater Museum. Dit privé museum biedt een meer 

traditionele inkijk op de Groote Oorlog met onder meer heel 

wat objecten en een indrukwekkende film.  
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