Familiedag Expeditie Westhoek op 27 september 2020
Gezien de Covid19-maatregelen, zijn we verplicht onze Familiedag te her-"denken".
Daarom lanceren we de operatie Expeditie Westhoek.
Het concept is een auto-toer, waarbij elke familie zich verplaatst in haar eigen bubbel-auto.
Uw bubbel-auto volgt de bubbel-auto van de gids vanaf de startplaats (station van Ieper) tot de
eerstvolgende plaats van bezoek.
Daar stappen we uit en krijgen er uitleg van de gids.
Na de uitleg stappen we terug in onze bubbel-auto, volgen de bubbel-auto van de gids tot de tweede
plaats van bezoek en zo verder tot aan het eindpunt.
De veiligheid is verzekerd omdat alle bezoeken in open lucht zijn en we in onze eigen bubbel blijven.
Daarom voorzien we ook geen middaglunch in een brasserie of restaurant omdat we in de buitenlucht
willen blijven.
Wel is er een openbare stopplaats voorzien waar we kunnen picknicken.
We laten het over aan de fantasie van de auto-bubbels om hun picknick te organiseren: al dan niet
met tuintafeltje, tuinzetel, dekentje, brooddoos of frigobox met koude schotel en bubbels (maar dan
wel van een andere soort), one-in-one met gamel ...
De meteo zal echter beslissen of wij deze Expeditie Westhoek kunnen laten doorgaan.
Indien er een ganse dag regen voorspeld wordt, dan zou de lol er snel af zijn.
Dus zal de organisator ten laatste op donderdag 24 september 2020 beslissen of de Expeditie
Westhoek doorgaat of niet en de ingeschrevenen per e-mail of telefoon verwittigen.
Indien de Expeditie Westhoek kan doorgaan, voorziet het programma een bezoek aan een gebied
dat de voorbije jaren vooral bezocht werd omwille van zijn oorlogsverleden. Wij zullen er ook wel niet
blind voor zijn, maar willen u in de eerste plaats de streek leren kennen van de Screve, Bachten de
Kuppe, de picon, de smokkelaars en de Commiezen, de hoppevelden, Poperinge…
09.30 à 10.15 uur: samenkomst op de parking van het treinstation van Ieper.
Zo kunnen ook jouw vrienden of familieleden, die per trein komen, in uw bubbel-auto stappen.
Uitdelen van het gedetailleerd programma met kaart, de telefoonnummers van de gidsen, Q&A-tijd...
10.30 uur: we vertrekken in buien van twee à drie auto's en houden halt op volgende plaatsen
Zonnebeke en haar crypte (uniek in België), waar oa een oud-strijder van 1830 zijn laatste rustplaats
vindt en waar we het hebben over de Blauwvoet-beweging
Bedford House, waar een kasteel omgevormd werd tot verbandpost en kerkhof
Mesen, waar de godsdienstoorlog tussen katholieken en
protestanten leidde tot de Beeldenstorm en de vlucht van rijke
Vlaamse protestanten naar Nederland.
Tussendoor stoppen we om een stukske te eten.
Abeele: grensdorpje met zijn "gespleten" bevolking waar je
Vlaams en Vlemsch kunt horen gebruiken; met zijn Blauwers
(smokkelaars) en Commiezen (douaniers)
Poperinge met de Sint-Bertinuskerk, het verhaal van meester Ghybe, de strijd tegen de andere laken
producerende steden, de lijkenstraatjes …
17.00 uur: voorzien eind-uur van de Expeditie Westhoek voor zij die niet wensen deel te nemen aan
de lunch.
Indien de op dat moment geldende Covid19-maatregelen ons toelaten om te avond-lunchen in een
restaurant/brasserie, dan breien we er graag een vervolg aan.

Gezien dit het enige betalend onderdeel is van onze Expeditie Westhoek, moeten enkel zij die aan de
maaltijd deelnemen een bijdrage in de kosten betalen.
Uw Bestuursorgaan heeft deze beperkt tot 35 euro per lid en 40 euro per niet-lid.
Gezinsleden van een lid betalen ook maar 35 euro per persoon.
Indien wij een goedkopere formule vinden, dan zal het ook voor jullie goedkoper zijn.
Om het avondeten te organiseren, moeten we wel zo snel mogelijk weten wie zou blijven eten.
U merkt dat veel - zo niet alles – afhangt van Covid19.
Om het ons mogelijk te maken de Expeditie Westhoek te organiseren, vragen wij u om uw intentie tot
deelname te melden via het inschrijvingsformulier op onze site www.anosr-nvrho.be en dit ten laatste
op 11 september 2020.
Beschik je niet over de mogelijkheid om on-line in te schrijven, lukt het je niet of wil je meer
inlichtingen, dan kun je één van de drie gidsen bellen op hun gsm-nummer:
Den organisateur Thomas HAERICK (G5):
De med. docteur Pol COSSEMENT (G3):
Den informateur Didier SCHOLLIER (G2):

0479/810.855
0475/600.284
0474/630.780

of kijk in de I for Info 177 voor hun post-adressen.

