Uitstap Passendale en West Vleteren 2020
Woensdag 5 augustus 2020
Niet met zijn tweeën maar met de twee kids van onze zoon vertrokken we op tweedaagse. Voor de
oudste stond een bezoek aan Passendale op het programma met overnachting op de parking aldaar.
En de volgende dag naar West Vleteren waar op de camperplaats Sixtusbos zouden verblijven en
met de fiets naar het dieren opvangplaats Zonnegloed waar de jongste zich kon uitleven.
Wegens de Corona perikelen hadden we voor beiden gereserveerd. Eerst wat de omgeving rond het
Memoriaal museum Passendale in Zonnebeke wat verkennen en wat eten. Daarna konden we op het
afgesproken uur aan ons bezoek beginnen.

Het was opvallend rustig hier, zodat het afstand houden met de weinige andere bezoekers
gemakkelijk verliep. Audioguides waren beschikbaar om u te begeleiding tijdens uw bezoek, ze
waren zelfs aangepast naar leeftijd. Voor de jonge bezoekers was er zelfs een zoektocht of
opdrachtfomulier. De kids leefden zich hier helemaal uit, ze sloegen zelfs geen verhaal over via hun
audioguide. Extra super vonden ze de kelder van het museum waar de verschillende ondergrondse
ruimtes nagebouwd waren die je terug eerste wereldoorlog brachten. En met kers op de taart volgde
nog de loopgraven buiten. Het was een zeer leuk en boeiend bezoek.

De mannen hadden nog energie over, dus
terug de fiets op voor een fietstocht naar het
oorlogskerkhof een paar kilometers verder.
Maar eerst nog een pannekoek.
Pintje op tafel is van de bompa

Tyne Cot Cemetery & Memorial Zonnebeke

Donderdag 6 augustus 2020
Na de oorlogstaferelen volgde vandaag een dagje diertjes kijken. Tijdens ons vorig verblijf hier op de
camperplaats en een fietstochtje viel ons oog op een kleine dierentuin of opvangplek voor
verwaarloosde dieren. Een bezoekje hier zou zeker voor de jongste een toppie zijn. Na ons
geïnstalleerd te hebben eerst eten en dan in de vroege namiddag met de fiets naar het 6-tal
kilometer verder gelegen Zonnegloed. Dat je hier moet reserveren ondervond een familie die net
voor ons aankwam. Zonder reservatie, in Coronatijden, kwam je er niet in. Het bezoek was over de
hele lijn een meevaller. Ondanks het niet super groot was hebben we hier wel een paar uur
rondgewandeld. Leuk was ook dat er bij de verschillende dieren wat uitleg stond over het hoe en
waarom deze hier een mooi onderkomen vonden. Bij sommige dieren stonden nog de kooien waarin
zijn vroeger leefden, ja dan zijn ze hier veel beter af. Het was vandaag ook een zonnige dag en
gelukkig waren er hier veel wandelpaden die onder de bomen en beplanting liepen zodat je veel
schaduw had. Na een bezoekje aan het zelfbedieningstaverne, terug met de fiets naar de
camperplaats. Waar we een mooie dag afsloten met een barbecue.

Vrijdag 7 augustus 2020
Eerst nog een afsluitende wandeling hier en dan terug richting Limburg.

Groetjes van Keano en Quinten

