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Beste gemeenteleden,
De activiteitencommissie van de nieuwbouw Gereformeerde Gemeente Yerseke is bezig met het organiseren
van verschillende acties, welke allen ten bate van de nieuwbouw zullen zijn. D.m.v. nieuwsbrieven hopen wij
u op de hoogte te houden van de acties die komen en een verslag te brengen van de laatst gehouden actie.

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de volgende actie:

D.V. donderdag 29 augustus 2013
Dagtocht Eerste Wereldoorlog
Komende jaren zal herdacht gaan worden dat de Eerste Wereldoorlog een eeuw geleden plaats vond. Om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, de aanleiding tot en de gevolgen van deze oorlog heeft Burgtours in
samenwerking met Historizon een dagtocht ontwikkeld naar Ieper en omgeving.
Deze dag geeft u inzicht in de strijd aan het front, het leven in de loopgraven, de grote aantallen verliezen die
geleden zijn en de nog altijd voortlevende herdenking aan deze oorlog.

Programma:
We vertrekken op donderdag 29 augustus om 7.30 uur vanuit Yerseke. Al vanaf het vertrek vanuit Yerseke is er
een deskundige gids aan boord van de bus. Deze gids blijft de hele dag bij ons.
De bus brengt ons eerst naar Ieper waar we in het museum in Flanders Fields ontvangen worden met koffie met
wat er bij.
Vervolgens kunt u het museum zelf bezoeken, wat een heel goed inzicht geeft in alle facetten van de oorlog.
Na het museumbezoek komt de bus ons weer ophalen en brengen we bezoeken aan locaties waar de loopgraven nog aanwezig zijn, de grote oorlogsbegraafplaats Tyne Cot waar ook de vermisten herdacht worden. De
tour brengt ons verder door het landschap waar overal herinneringen worden aangetroffen aan deze oorlog.
Speciale aandacht wordt gegeven (o.a. middels een videopresentatie) aan de mijnen die tot ontploffing werden
gebracht en enorme kraters achterlieten.
Onderweg heeft u de gelegenheid om uw zelf meegebrachte lunch te nuttigen. We zoeken hier een mooie
locatie voor uit.
Aan het eind van de middag komen we weer terug in Ieper. Een stad die na de oorlog totaal verwoest was, werd
weer helemaal herbouwd naar het originele middeleeuwse patroon. U ziet een middeleeuwse stad van nog
geen 100 jaar oud!

In Ieper heeft u de gelegenheid om op eigen gelegenheid wat te eten. De stad biedt daar alle mogelijkheden
voor in alle variaties.
Om 20.00 uur wonen we de dagelijkse herdenking bij, bij de Meenenpoort in Ieper. Een herdenking die indrukwekkend is door z’n eenvoud.
Na afloop hiervan reizen we terug naar Yerseke waar we ca. 22.30 uur weer verwachten aan te komen.
Een mooie, leerzame en indrukwekkende dagtocht om zelf mee te gaan. Maar ook om deze dagtocht cadeau
te doen aan….

Deelnameprijs € 49,95. Voor elke deelnemer wordt € 10,- afgedragen t.b.v. de nieuwbouw van de kerk.

Deelnameprijs is inclusief:
•
genoemd programma inclusief de entreegelden
•
deskundige gids
•
’s morgens koffie en koek/gebak
•
luxe touringcar
U kunt zich opgeven voor deze dagtocht bij Burgtours.
Voorkeur via de website www.burgtours.nl > ‘Contact’. Telefonisch te reserveren op 0113-573681.
Vermeld hierbij:
•
Uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer
•
Voor hoeveel deelnemers u opgeeft
•
De namen van de andere deelnemers voor wie u opgeeft

Opgeven graag voor 15 augustus. Boek a.u.b. op tijd als u mee wilt, want er rijdt maar één bus!

In de volgende nieuwsbrief hopen wij u meer te vertellen over de verdere acties die gaan komen.
Vriendelijke groeten, ‘Activiteitencommissie Nieuwbouw Ger. Gem. Yerseke’:
Frans Bart, Kees van Burg, Marion Christiaanse, Johnny en Lydia Keurhorst,
Laus Nieuwenhuize, Nelleke van Pagee, Corlinda Rottier

