EENDAGSREIS HEUVELLAND
U aangeboden door de Landelijke Gilde en
Koninklijke Maatschappij De Oud Soldaten van Beigem

Geachte leden,
KM De Oud-Soldaten en Landelijke Gilde richten samen op 9 september 2017 een
daguitstap in.
Deze brengt ons naar Heuvelland waar we drie militaire bolwerken gaan bezoeken
genoemd “KORTE 20ste EEUW: sporen van 3 oorlogen in Heuvelland”.
De autobus haalt ons stipt om 07 uur op aan de parking van de parochiezaal te Beigem, en
hop, we zijn op weg.
Bij aankomst staat een lekker ontbijt op ons te wachten
De bus brengt ons naar de volgende sites:
-

Loopgravensite Bayernwald – Wijtschate (WOI)

-

Commandobunker – Kemmel (koude oorlog)

-

Marginot bunker – St. Jans-Cappel FR (WO II) – bij voldoende tijd

Na al deze info gaan we onze innerlijke mens versterken met een lekker warm en koud
buffet naar believen (zoveel je maar kan eten).
Deze smulpartij gaat door in ’T Oud Kerverytje – Dranouter
Van hieruit gaan we naar Ieper waar iedereen vrij mag rondslenteren in de stad waar ook
nog veel te bezichtigen is : museum In Flanders Fields – de stadswallen – en vele terrasjes.
Voor de geïnteresseerden wordt in Ieper ook een stadswandeling voorzien onder begeleiding
van een Beigemse gids.
Rond 20:30 zijn we terug in Beigem.
De prijs voor deze dag bedraagt € 55, in deze prijs is het volgende inbegrepen:
-

Alle inkomgelden en gidsen
Ontbijt + koffie
Middagmaal (drank niet inbegrepen)
Autobus voor heel de dag

Deelnemen aan deze dagreis kan door storting van het reisgeld op rekeningnummer
BE 96 7341 0602 0605 Landelijke Gilde
met vermelding van uw naam – aantal personen - dagreis Heuvelland en dit graag
voor 15 mei. U bent pas ingeschreven na ontvangst van de betaling. De plaatsen zijn
beperkt!
We kijken er alvast naar uit om deze dag samen met U te beleven.

De besturen van Landelijke Gilde en Koninklijke Maatschappij De Oud-Soldaten van Beigem

