
Commandovereniging Gelderland 

Weekendreis naar Ieper in 2019 

Het bestuur heeft besloten de beoogde dagreis naar Ieper die gepland stond voor het najaar van 

2018, door te schuiven naar 2019 en uit te breiden tot een weekendreis. Uit overleg met diverse 

partijen bleek dat het onmogelijk is om in één dag een goede indruk te krijgen van de streek rond 

Ieper, met alle sites en begraafplaatsen die herinneren aan de Grote Oorlog van 1914-1918. 

Daarom hebben wij een reis gepland in het weekend van 6-7 april 2019, met overnachting in de 

Peace Village, een hostel in Mesen op 10 km van Ieper. De reis staat open voor oud-commando’s en 

personen die als militair of burger gedurende tenminste zes maanden hebben gediend bij het KCT en 

hun eventuele introduceés. Het is de bedoeling om op eigen gelegenheid naar Ieper te reizen en op 

zaterdagochtend te verzamelen bij het hotel om vandaar per touringcar de regio te doorkruisen om 

alle sites rond Ieper te bezoeken onder leiding van een ervaren gids. Aangezien ons een uitgebreid 

programma te wachten staat, willen we omstreeks 09:00 uur verzamelen bij het hotel, om tegen 

09:30 uur onze rondreis aan te vangen. Het programma zaterdag duurt van 09:00 tot 20:30 uur. Op 

zondag begint het programma om 09:00 uur en zullen wij rond 17:30 uur afscheid nemen om op tijd 

de terugreis naar Nederland te aanvaarden. 

Op zaterdag en zondag zullen wij onderweg een warme lunch gebruiken in een eenvoudig 

restaurant. In de prijs is verder inbegrepen de overnachting in een tweepersoons kamer, inclusief 

ontbijt op zondag, tweedaagse rondreis per touringcar en bezoek aan het Memorial Museum 

Passchendaele 1917. De kosten voor deze reis, bij minimum deelname van 30 personen worden 

begroot op €145,= per persoon. Het avondeten en de drankjes bij de lunch zijn voor eigen rekening. 

Het programma voorziet in de volgende excursies met het bezichtigen van de volgende sites: 

Menen Poort in Ieper, Essex Farm Cemetary, Britse loopgraven bij de Yorkshire Trench, Bretonse 

Memorial, Artillery Cemetery. Onderweg een warme lunch in Merkem. Vervolgens Langemark 

“Deutsche Friedhof” met bezoekerscentrum, “Tyne Cot Cemetery”, grootste begraafplaats van WO I, 

in Passendale-Zonnebeke, met bezoekerscentrum.  

 

Tyne Cot Cemetery  (© Toerisme.Ieper.be) 

Na terugkomst in Ieper is er een korte gelegenheid voor sightseeing en shopping, waarna we 

omstreeks 18:30 uur verzamelen bij de Menen Poort om een goede plaats te hebben voor de 

plechtigheid van de Last Post om 20:00 uur. 

 



Plechtigheid met Last Post bij Menenpoort (©Tripadvisor) 

Op zondag bezoeken wij het New Zealand Memoriaal, Ploegsteert Memoriaal, Lijssenthoek Cemetery 

met bezoekerscentrum. Onderweg een warme lunch in Poperinge. ’s Middags bezoek aan de 

Soldaten gevangenis, voor deserteurs of ongehoorzame soldaten, met Executie plaats. Vervolgens 

naar Zonnebeke voor bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele 1917. Aan het eind van de 

middag keren we terug naar het hotel om afscheid te nemen voor de terugreis naar Nederland. 

[Wijzigingen in het programma voorbehouden.] 

 

 

New Zealand Memorial Park [nl.wikipedia.org] 

 

St George’s Memorial Church (© Toerisme 

Ieper.be) 

 

U kunt zich schriftelijk of via de website opgeven bij de secretaris van COV Gelderland, Ben Sünnen, 

secr-covgld@korpscommandotroepen.nl of (Postadres). Het inschrijfgeld bedraagt € 50,= per 

persoon, bij aanmelding te voldoen. Mocht deze bijzondere reis worden afgelast, dan ontvangt u het 

inschrijfgeld retour. Het restant van € 95,= per persoon dient u uiterlijk 15 maart over te maken op 

de rekening van de vereniging, nummer NL82 INGB 0006.9338.50 t.n.v. Commandovereniging 

Gelderland, Saint Polhof 3, 5371 EW Ravenstein. 

Voor vragen over deze reis kunt u zich per e-mail richten tot Jacob Klaver: jacobklaver@planet.nl. 

 

 

 

 

https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=8337b985-5162-4ae9-ac19-331b41a489aa&db=c077c463-0310-44ff-86ee-d64ca1a92466
mailto:secr-covgld@korpscommandotroepen.nl
mailto:jacobklaver@planet.nl


=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  inschrijfformulier  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 

W e e k e n d r e i s   n a a r   I e p e r, B e l g i ë   2 0 1 9 

 

Naam:  __________________________________________ Aantal personen: ______ 

Adres:  ___________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats: __________    _______________________________________ 

Begunstiger COS:  ja/nee Lid COV  _________________________ Lichting:  __________ 

Ik heb mijn inschrijfgeld ad € 50,= per persoon overgemaakt op de rekening van COV Gelderland, 

IBAN NL82 INGB 0006.9338.50, o.v.v. Weekendreis Ieper 2019. 

Handtekening: _______________________ 

 


