
 

 
Beste vrienden, 
 
De Vriendenkringen  IJzer-Mandel en Leie-Schelde nodigen ieder jaar in juni de 
oud-collega’s uit voor een gezellige uitstap. Ook in 2017 is dit niet anders. Stip 
woensdag 28 juni 2017 in uw agenda aan, want dan gaan we er op uit richting 
Frankrijk. Vriendenkring IJzer-Mandel heeft geprobeerd om voor u een gevarieerd 
programma op te stellen, zodat u een aangename dag kan beleven. 
 
Het programma van onze daguitstap ziet er als volgt uit:  
 
07:00 uur Vertrek bus vanuit Kortrijk. Gelieve aan het Kennedypark langs 

de straat te parkeren aan de kant van de Nationale Bank!!! 
    
07:30 uur Welkom voor het ontbijt in Flanders Lodge, Dehemlaan 19, 8900 

Ieper 
 Gelieve uw auto te parkeren op de parking rechts van het Best 

Western hotel. Zeker NIET parkeren op de parking van het hotel 
zelf!!! 

 

 
 



 
08:15 uur  Vertrek bus naar Arras 
 
10:30 uur  Stadswandeling in Arras  

Je komt voorbij de allermooiste plekjes en gebouwen van Arras. 
 

11:30 uur Bezoek aan Les Boves, de kalksteengroeven die werden 
uitgegraven aan het begin van de 10e eeuw. Zo krijgt u een 
beeld van de ondergrondse geschiedenis van Arras. De gangen 
werden ook gebruikt als kelders en opslagplaatsen voor de 
plaatselijke winkeliers en daarna eveneens als schuilplaats 
tijdens WO2. Let wel: er zijn enkel trappen, geen lift. Volgens de 
gids is dit wel doenbaar. 

 
Je kan ook kiezen om vrij rond te lopen in Arras. 
 
12:30 uur  Middagmaal met als menu: 
 

Mille-feuille de saumon fumé, crème de ciboulette et ricotta, 
coulis de tomates au basilic 

 
Mignon de porc, poêlée de poivrons, crème chorizo 

 
Truffe aux deux chocolat sur crème anglaise 

 
Café 

 
1 drank inbegrepen 

 
15:00 uur  Vertrek bus naar Croix bij Roubaix. 

 
  

 
 



 
 
16:30 uur Bezoek aan Villa Cavrois, 60 Avenue du President John 

Fitzgerald Kennedy, 59170 Croix 
 

Villa Cavrois is een architecturaal manifest van de jaren 30, 
ontworpen door architect Mallet-Stevens, van Belgische afkomst. 
De villa werd gebouwd voor de familie Cavrois, behorend tot de 
industriële bourgeoisie van Roubaix. 

 
18:00 uur Vertrek bus naar Kennedypark Kortrijk voor het avondmaal:   

een heerlijk pastabuffet met 3 sauzen 
 
20:30 uur  Vertrek bus Ieper 
 
 
Inschrijvingen, ten laatste tegen maandag 19 juni 2017, terugbezorgen aan: 
 
Vriendenkring IJzer-Mandel 
Tav Ann Moerman – Sophie Ampen 
Ter Waarde 90 
8900 Ieper 
0498/28.23.17 of 0495/84.51.04 
ann.moerman@eandis.be  of  sophie.ampen@eandis.be  
 
Betalingen (met vermelding “reis gepensioneerden” en naam) ten laatste tegen 
woensdag 21 juni 2017 enkel op rekening: BE52 8508 3426 9009 
 
U bent pas ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de 
betaling. 
 
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen op een gezellig dagje Noord-Frankrijk 
onder oud-collega’s op woensdag 28 juni 2017! 
 
Uw vriendenkringbestuur 



 
Inschrijvingsformulier 

 
Vriendenkring IJzer-Mandel 
Tav Ann Moerman – Sophie Ampen 
Ter Waarde 90 
8900 Ieper 
reis@leieschelde.be  
 
Ondergetekende:…………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………… 

Tel.:………………………………………….……GSM:…………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………… 

 
Schrijft in voor de reis van de gepensioneerden op woensdag 28 juni 2017. 
 
q  Ik neem alleen deel en schrijf 65 euro over op de rekening van de 

vriendenkring. 
 
q Ik neem deel samen met mijn partner en betaal 130 euro. 
 
 
In de voormiddag is mijn keuze:   De keuze van mijn partner is: 
 
q Stadswandeling Arras en/of   q Stadswandeling Arras en/of 
 
q Bezoek aan Les Boves    q Bezoek aan Les Boves 
 
q Vrij in Arras      q Vrij in Arras 
 
 
In de namiddag is er het bezoek aan de Villa Cavrois 
 
q  Ik/wij ne(e)m(en) om 07:00 uur de bus in Kortrijk (Kennedypark kant 

Nationale Bank – parking langs de straat)  
 
q Ik/wij kom(en) om 07:30 rechtstreeks naar het ontbijt in Ieper (Flanders 

Lodge,  Dehemlaan 19 - parking rechts van het hotel) en ne(e)m(en) daarna 
de bus van Ieper 

 
Gelieve de betaling uit te voeren en dit formulier terug te bezorgen aan de verant-
woordelijken van de vriendenkring ten laatste maandag 19 juni 2017. 
 

Overschrijven op rekening BE52 8508 3426 9009 
Vriendenkring IJzer-Mandel 


