
 

 

 

GOSA-GEWEST GENT 

Daguitstap naar ARRAS + ONBEKENDE OMGEVING 

 

Arras, het vroegere Atrecht  is nu een unieke attractie rijker! De Wellington steengroeve is een 
ondergronds gangenstelsel dat o.a. diende als schuilplaats en strategische basis voor BRITSE 
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is een netwerk van tunnels die onderdak boden 
aan 24.000 man, er waren ook ondergrondse douches, keukens …  Op 19 april 1917 deden de 
Britten een onverwachte aanval op de Duitsers, gekend als de “Slag bij Arras” één van de 
bloedigste uit de Eerste Wereldoorlog. 

Het voorziene programma : 

 
* Bij aankomst in Arras om 9.00 u. : lekkere koffie + croissant. Gids Guido zal ons vergezellen de ganse dag!! 
* Om 9.45 u. worden we verwacht voor een indrukwekkend begeleid bezoek aan de Carrière Wellington. Na 
afdaling in glazen lift (20 m diep) ontdekken we: de steengroeve, het werk van de tunnelgravers, doel en 
strategie van het lenteoffensief. We zien het ondergrondse leven van de soldaten + op het einde een film! Het 
ondergronds parcours is volledig plat, ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
* Daarna even naar de mooiste markten van de wereld (met uitleg) 
* Middagmaal: 3-gangen menu in plaatselijk gekend restaurant. 
* Verder rijden we door de Artesische heuvels naar het indrukwekkende Vimy Ridge met geleid bezoek aan 
het Canadese Memorial (60.000 doden in ’14-’18), het ENIGE monument voor de Canadezen! 
* Richting Bethune met onderweg uitleg over het slagveld ’14-’18, langs het Dorp der Verminkten, het grootste 
Duitse kerkhof; verder langs Franse, Britse, Poolse monumenten en kerkhoven. Ook een onvergetelijk bezoek 
aan het grootste Franse kerkhof Notre Dame de Lorette (+basiliek en crypte) staat op ons programma. Daar 
stappen we uit en krijgen de nodige uitleg, slechts 100 m te voet. 
* Rond Bethune via Steenbeke - naar ’t Lang Kruis – Bavinckhove -  naar onze Piconstop dichtbij Cassel. 
* Verder nog een “wipje” naar de Schreve voor de ultieme AVONDSTOP: boterhammetjes met kaas en 
gerookte hesp met groentjes zullen zeker smaken en met misschien een Poperings streekbiertje erbij. 
* Uiteindelijk weer naar huis na een héél rijk gestoffeerde dag en met één vraag : NAAR WAAR is onze 
volgende trip? Rond 21.00 u terug thuis. 

 
Wanneer:   ZATERDAG 22 juni 2013 
Kostprijs:   Leden € 55 en niet-leden € 62, inbegrepen: busreis, gidsen, koffie + koek, ingang Wellington, 

middag- en avondmaal. 

Vertrek:      Stipt om 7.30 u. in Gentbrugge, Land van Rodelaan (onder viaduct van E17). In Sleidinge 
vertrekken we stipt om 7.00 u. (Langendam bij Weidel). 

Inschrijven: Enkel op het gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80, telefonisch ( 09 225 46 52 ) of per 
mail (gewest.gent@gezinsbond-ovl.be) met vermelding van naam, adres, lidnummer, aantal 
personen, telefoon. 
Gelieve vervolgens, na bevestiging door het gewestelijk secretariaat van uw deelname, het  
verschuldigde bedrag binnen de 5 dagen over te schrijven op rekening BE95 4470 0315 6158 
van Gezinsbond gewest Gent, met vermelding: Arras 22 juni. Na ontvangst van uw betaling 
wordt uw inschrijving definitief genoteerd!! 

 

Namens Gosawerkgroep gewest Gent 

Laurent Lippens (GSM 0473 456 723) 

 


