WEEKEND “The Last Post” special Edition 100 jaar
Van vrijdag 9 november tot zondag 11 november 2018

Een organisatie van Gerard en Linda
We zijn te gast in Poperinge op de ruime verharde parking aan de Doornstraat, achter de
brandweerkazerne, ongeveer 500 meter van de Grote Markt van Poperinge. (GPS
gegevens worden meegedeeld bij inschrijving).

Het weekend begint op vrijdag 9 november vanaf 14 uur maar er is mogelijkheid om met
een beperkt aantal op donderdagavond aan te komen vanaf 17h00. Je moet dit wel
vermelden op je inschrijving. De vrijdagmorgen is er markt in Poperinge. In en op
wandelafstand rond het centrum van Poperinge is er heel wat te beleven. Bij aankomst
krijg je een volledige brochure, waar je kan zien waar je tijdens de vrije tijd naar toe kan.
Tijdens het weekend zijn er geen georganiseerde maaltijden. Zowel in Poperinge als in
Ieper zijn er veel horeca zaken, waar je op eigen tempo kan genieten van verschillende
streekgerechten.

PROGRAMMA:
Vrijdag 9 november 2018
-Aankomst vanaf 14 uur.
-Aperitief moment om 18 uur tot 19h00 aan de MH van de inrichters.
-Inschrijven vanaf 19 uur in The Old Fiddler- Irish Pub- restaurant
Veurnestraat 9 (op 400 meter van de parking).

Zaterdag 10 november 2018.
9h30 volgens keuze.
Ofwel vrij bezoek aan de stad en/of het Talbot House, de site van het stadhuis enz…
of bezoek in groep aan het Hopmuseum. (groepstarief 7,50 € p/p inclusief Poperings
Hommelbier). Voor het Hopmuseum vertrekken we stipt om 9h30 op de parking (700 m te
voet).

Om 13h00 stipt vetrekken we met de toerisme bus (geen openbaar vervoer).
Onze eerste stopplaats is het Lijssenthoek Military Cemetery, de indrukwekkende getuige
van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek
het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. Het totaal nieuwe
bezoekerscentrum vertelt het verhaal van deze unieke site.
Rond 14h30 verlaten we de site en gaan we richting Zonnebeke voor een bezoek aan het
Memorial Museum Passchendaele 1917 met onder meer ook de tijdelijke tentoonstelling
“1918 het Eindoffensief in Vlaanderen” en het Passchendaele Memorial Park.
Rond 17h30 vertrekken we naar Ieper voor een vrij stadsbezoek met om 20h00 “the last
post” aan de Menenpoort.
Afhankelijk van de geplande activiteiten rond de Menenpoort en in het centrum verlaten we
Ieper rond 22h30. Aankomst terug op de parking in Poperinge omstreeks 23h00.
Zondag 11 november 2018
Protocol (afsluiten) om 9h30 aan de MH van de inrichters.
We kunnen op de parking blijven tot 18h00.
Met het openbaar vervoer of met de fiets of ander eigen vervoermiddel kan je terug naar
Ieper. Als het weer meevalt kan je ook nog een bezoek brengen aan de tijdelijke EXPO
600.000 beeldjes, 600.000 namen in het provinciaal domein de Palingbeek in Ieper
(Zillebeke). Dit ligt wel op 18 km van de parking.
Je kan er ook langs rijden tijdens het naar huis rijden en onderweg eventueel nog een
bezoek brengen aan Hill 60 of Hill 62 of de Hoge Krater.
Voor wie tijd heeft en op maandag niet moet werken: in verschillende dorpen zijn er
plaatsen om met de motorhome te overnachten. Info bij de inrichters en de websites.
Financieel:
Organisatiekosten: 2,00 euro per MH
Aperitief 2,00 euro per persoon
Hopmuseum: 7,50 euro per persoon inclusief Poperings Hommelbier.
Zaterdagnamiddag: Busreis, betalend bezoek “Passchendaele 2017” inbegrepen : 16,50
euro per persoon.
Voor het Hopmuseum, Lijssenthoek en het Memorial Museum Passchendaele kunnen we
ook gidsen reserveren. Omgerekend kost een gids gemiddeld 3,00 euro per persoon.
Als er voldoende interesse is, kunnen we een aantal gidsen reserveren.

Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 26 oktober 2018.
Als het kan, schrijf zo snel mogelijk voor de uiterste datum in, zodat we de nodige
reservaties kunnen vastleggen.
Tot dan
Gerard en Linda, lid 2173

Bijkomende info voor de webmaster en de coördinator
Vaste kost: 2,00€ organisatiekosten per MH
Basispakket: zaterdagnamiddag: 16,50 € per persoon
Facultatief:
Aperitief: 2,00 € pp
Groepsbezoek Hopmuseum: 7,50 euro pp, inclusief 1 Poperings Hommelbier
Gids Hopmuseum: 3,00 € pp
Gids Lijssenthoek: 3,00 € pp
Gids Memorial Museum Passchendaele : 3,00 € pp
Aan te duiden op de inschrijving:
-Aanhangwagen
-Aankomst op donderdagavond
Tijdens deze bijeenkomst worden foto's gemaakt en kunnen die gepubliceerd worden
op de website van de Belgium MotorHome Club
(wet op de privacy 25 mei 2018)

