
 

  

AGENDA 

DECEMBER 

01-12-2013 :  Sinterklaas in St Baaf 

06/07 of 08 -12-2013 : Voetbal KRC Genk- KSC Lokeren 

14-12-2013 :  Opbouw kerststal aan de kerk 

JANUARI 

11-01-2014 : Kerststal opruimen 

24-01-2014 : Kookles 

 

 
KERSTSTAL 

 

Speuren naar 100 jaar WO I 

Op zaterdag 14 december zal uw KWB de kerststal weer plaatsen aan de 

kerk.  

Elk jaar opnieuw wordt deze zelf gemaakte stal geplaatst en  versierd. 

Je kan er nog tot 11 januari een bezoekje aan brengen.  

Dan wordt hij weer afgebroken en opgeborgen tot de volgende Kerst. 

  

 

Op zaterdag 3 mei zullen we met de autobus een bezoek 

brengen aan Ieper.  

 De juiste prijzen kunnen we je nog niet mee delen maar het 

programma staat al vast.  

We worden om 10u verwelkomt met koffie en Ieperse 

kattenklauw( koffiekoekgevuld met banketbakkersroom, 

kandijsuiker, kleine stukjes appel en rozijnen). 

Om 10u30 bezoek aan het vernieuwde Flanders Fields 

Museum.  
Dit confronteert de bezoeker met de gevolgen van den Groote 

Oorlog. De volledig nieuwe tentoonstelling met pakkende 

videoprojecties, unieke geluidsfragmenten en de meest moderne 

multimediatoepassingen dompelt je onder in het leven aan het 

front. Elke bezoeker krijgt ook een poppy-armband waarmee hij 

vier persoonlijke verhalen van ‘de kleine man' uit de Groote Oorlog 

kan ontdekken. Door in te loggen kan je in contact komen met je 

evenmens in de oorlog een eeuw geleden. 

 

12.30u: Lunch in Iepers restaurant 

Menu 1: Dagverse soep met boerenbrood – Karbonaden gestoofd 

met patersbier - frisse sla – frieten.                                             

Indien vegetarische maaltijden gewenst zijn, dan moet dit vooraf 

doorgegeven worden. 

 

14.30u – 17u30: Rondrit van 65 km 

Tijdens de tocht brengt de gids het verhaal van ‘den Groote 

Oorlog’ aan de hand van sporen die nog in het landschap te vinden 

zijn. We zullen dan ook op verschillend plaatsen stoppen en een 

bezoekje brengen, je zit dus geen 3u constant in de bus. 
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De Ieperboog ZUID Wijtschate -Mesen - Kemmel 

Dit meer zuidelijke gedeelte van de frontlijn is landschappelijk erg interessant 

en doorkruist een deel van het groene Heuvelland. We bezoeken eerst Hill 60, 

het laatste stukje authentieke slagveld in Vlaanderen. We zien er de resultaten 

van diverse mijnexplosies. We zetten onze tocht voort en speuren naar resten 

van de aanval op 7 juni 1917 toen 19 dieptemijnen ontploften. 

De Vredestoren in het Iers Park van Mesen is een baken in het landschap die 

het offer van het Ierse volk, zowel Katholieken als Protestanten blijvend wil 

herdenken. In Ploegsteert bezoeken we het indrukwekkende monument voor de 

vermisten en een begraafplaats. Via de Kemmelberg waar de Kaiserschlacht in 

april 1918 in volle hevigheid losbarstte, keren we naar Ieper terug 

 

Als afsluiter van de daguitstap zullen we ook nog de Last Post bijwonen aan de 

Menenpoort. Om 20u stipt start het dagelijkse herdenkingsmoment (tot 

ongeveer 20u10). 

Als we de prijzen kennen van de bus zullen we dit zo snel mogelijk 

kenbaar maken en er ook een inschrijvingsdatum aan koppelen.  

We wensen je alvast fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!!! 


