
2-daagse RD-abonneereis naar Ieper 
‘In het spoor van de Eerste Wereldoorlog’
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De oorzaak was 
de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk. Ieper wordt 
gezien als het middelpunt van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog. Ieper en de omgeving (o.a. Diksmuide en 
Nieuwpoort) zijn vier jaar het toneel geweest van een men-
senlevens verslindende oorlog. Toen het Duitse leger door 

België trok, zijn ze bij Ieper gestrand. 
Nog steeds wordt iedere avond bij de Menen-
poort de Last Post gespeeld op de trompet als 
eerbetoon aan de gesneuvelden. 
Ga mee met deze indrukwekkende abonnee-
reis.
RD-reisleider: Jan op ‘t Hof

Dinsdag
Vanaf diverse opstapplaatsen  
vertrekken we al vroeg in de rich-
ting van België. 
We bezoeken deze dag de Span-
broekmolenkrater, ook wel de Pool 
of Peace genoemd. Het is onge-
twijfeld een van de meest bekende 
mijnkraters die ontstonden op 7 
juni 1917.
Rond de middag arriveren we in 
Ieper, waar u de gelegenheid heeft 
eerst de lunch te gebruiken. Na 
de lunch staat een bezoek aan het 
Flanders Fields Museum op het 
programma. Ieper lag van 1914 
tot 1918 precies op de frontlinie, 
kreeg vier grote offensieven te ver-
duren en werd zo goed als volledig 
vernietigd. 
In de middag maakt u onder lei-
ding van een gids een wandeling 
door het centrum van deze bij-
zondere stad. Tijdens deze wan-

deling brengt de gids u langs de 
voornaamste oorlogsmonumen-
ten van de stad. De ontroerende 
Menenpoort, het Iers Kruis en de 
stemmige Saint-George’s Memorial 
Church zijn blijvende getuigen van 
het oorlogsverleden van de stad. 
Tussendoor vertelt de gids het ver-
haal van de oorlog en maken we 
kennis met enkele aspecten van de 
wederopbouw. In Ieper gebruiken 
we het diner, waarna we om 20.00 
uur de plechtigheid bijwonen bij 
de Menenpoort. Hierna gaan we 
naar ons hotel.

Woensdag
Na het ontbijt vertrekken we via 
St. Juliaan richting Diksmuide. 
In St. Juliaan staat het Canadees 
Oorlogsmonument ‘The Brooding 
Soldier’. In tegenstelling tot de 
vele begraafplaatsen in de omge-
ving, gaat het hier alleen om een 

monument. Het betreft een beeld 
van een Canadese soldaat, rustend 
op zijn geweer. Het herinnert aan 
de 2000 Canadese militairen die 
het leven lieten tijdens de tweede 
Slag om Ieper. 

Nabij het stadscentrum van Diks-
muide staat de IJzertoren. De 
IJzertoren is in de eerste plaats 
een herdenkingsmonument voor 
de Vlaamse gesneuvelden van de 
Eerste Wereldoorlog, maar staat 
ook symbool voor de aan de IJzer 
ontstane wil tot meer politieke 
verzelfstandiging van Vlaande-
ren. Onder leiding van een gids 
ontdekken we de 22 verdiepingen 
die ingericht zijn rond thema’s 
als oorlog, vluchtelingen en de 
kerstbestanden van 1914. Vanaf 
de panoramazaal en het dakterras 
heeft u een uniek uitzicht over de 
hele frontstreek van Nieuwpoort 
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tot Passendale, Ieper, Poperinge en Ploegsteert. 
Na dit bezoek vervolgen we onze weg rich-
ting De Dodengang in Kaaskerke, gemeente 
Diksmuide. De Dodengang is een uniek loop-
gravenstelsel dat is overgebleven uit de Eerste 
Wereldoorlog.

Via het sluizencomplex De Ganzepoot in 
Nieuwpoort gaan we terug richting Nederland. 
In Nieuwpoort ziet u nog het Koning Albert-
monument, een monument ter ere van Koning 
Albert I en de Belgische troepen in de Eerste 
Wereldoorlog en het Prins Maurits Monument.  

Deze abonneereis wordt afgesloten met een 
heerlijk afscheidsdiner.

Hotelinformatie
Verblijf in Best Western Flanders Lodge Hotel Ieper***.
Het hotel ligt net buiten het centrum van Ieper. Het hotel beschikt over wifi in alle 
ruimtes. Alle kamers zijn per lift bereikbaar en uitgerust met airconditioning en 
een eigen badkamer. ’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 
3-gangen diner of dinerbuffet met één niet-alcoholisch drankje. In het hotel is een 
aparte ruimte beschikbaar voor dagsluiting.

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Comfort Class touringcar
• Koffie met gebak bij vertrek
• Verblijf in hotel is op basis van halfpension (ontbijtbuffet en 3-gangen diner  

inclusief 1x niet-alcoholisch drankje)
• 3-gangen afscheidsdiner op laatste dag (exclusief drankje)
• Excursieprogramma zoals omschreven
• Entreegelden (entree dodengang Diksmuide, en museum aan de IJzer,  

stadswandeling o.l.v. gids door het centrum van Ieper)

Niet bij de prijs is inbegrepen:
• Toeslag eenpersoonskamer € 25,-
• Niet genoemde maaltijden 
• Niet genoemde entrees
• Reis- en of/annuleringsverzekering 
• Uitgaven van persoonlijke aard zoals drankjes en fooien

Opstapplaatsen:
Apeldoorn (RD-gebouw), Meerkerk (langs de A27 bij La Place, Alblasserdam  
(carpoolplaats), Breda Van der Valk hotel
U kunt uw auto laten staan bij het RD-gebouw en bij Van der Valk  
(is wel op eigen risico).

RD-abonneeprijs: € 275,- p.p. 
Niet-abonnees betalen € 299.- p.p. Toeslag eenpersoonskamer € 25,- (beperkt aantal kamers beschikbaar).

Aanmelden
Meld u aan vóór 15 augustus via het inschrijfformulier dat bij het reisprogramma is toegevoegd.

Factuur, reis-en annuleringsverzekering
Burgtours uit Yerseke regelt de organisatie voor ons. U ontvangt t.z.t. van hen een factuur zodra de reis vertrekgarantie 
heeft. U ontvangt dan eerst van ons een bevestiging van deze reis.
Als u na boeking (als de reis vertrekgarantie heeft) helaas moet annuleren, dan zijn hier annuleringskosten aan verbonden.
U kunt hiervoor zelf een annuleringsverzekering afsluiten, eventueel aangevuld met een reisverzekering. Op de website van 
Burgtours  (www.burgtours) onder het kopje reisverzekeringen wordt u doorgewezen naar Faber Verzekeringen. U sluit de 
verzekeringen niet af met Burgtours. Het staat u vrij om zelf te bepalen waar u eventuele verzekeringen afsluit.
Op deze reis zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing.



INSCHRIJFFORMULIER RD-reis Ieper WOI 
D.V. 22 en 23 september 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters :  ________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  _______________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________________________________   
Telefoon: _____________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  ___________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ___________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: _________________________Ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee (€ 275,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 299,-  p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0  Apeldoorn (RD-gebouw)   0 Meerkerk (A27 bij La Place)    0 Alblasserdam (carpoolplaats)  0 Breda (Van der Valk hotel) 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters :  ________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  _______________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________________________________   
Telefoon: _____________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  ___________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ___________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: _________________________Ja/nee 
 
0 Ik ben RD-abonnee (€ 275,- p.p.)       0 Ik ben geen RD -abonnee (€ 299,-  p.p.) 
 
Opstapplaats: 
0  Apeldoorn (RD-gebouw)   0 Meerkerk (A27 bij La Place)    0 Alblasserdam (carpoolplaats)  0 Breda (Van der Valk hotel) 
 
GEWENSTE KAMERINDELING:  
O 1-persoonskamer   
O 2-persoonskamer   
O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
 
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  _____________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: ________________________________________________________________________________________  
Handtekening: _________________________________________________________________________________________  
 
 
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen o.v.v. Ieper, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons t.z.t. 
een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


