
 

DAGUITSTAP CASSEL met Le Musée de Flandre, Grevelingen en 

Duinkerke. 

**************************************************************** 

Dinsdag, 19 mei 2020 

Via Ieper, Poperinge naar Steenvoorde. Hier begon de 'Opstand der geuzen in 1566. 

Cassel: de historische vesting met prachtige markt. Hier houden we onze koffiehalte. 

 

Bezoek aan het prachtig gerenoveerde "Musée de Flandre Cassel" (Stads Departement 

Museum van Cassel), ondergebracht in het Landshuys - ooit de provinciale zetel van de 

voormalige kasselrij. Interieur en kunstverzamelingen werden op een schitterende wijze 

heringericht, streng geselecteerd en met unieke getuigen van Vlaamse grootheid aangevuld. 

 

Tweede hoogtepunt is een rondrit en een wandeling in en om de vesting Grevelingen. Van 

eenvoudige vissersplaats, grafelijke stichting (12de eeuw), Vlaams-Engelse grensvesting 

(1360) en Spaanse citadel (1530) werd Grevelingen door Vauban in 1680 tot grensvesting 

uitgebouwd. 

Deze werd dankzij het geld van de kerncentrale omgetoverd tot een uniek vestingbouwkundig 

geheel met kunsttuin en een  unieke verzameling etsen "van Dürer tot Picasso". 

Daarna verkenning van de haven van Duinkerke, na de grootschalige verwoestingen van 

1944-1945 heropgestaan uit het puin als 3de haven van Frankrijk, met moderne architectuur 

maar ook een haven die thans in een diepe crisis gesukkeld is. We hebben ook aandacht voor 

de resten van de oude stad. 

We nemen ons middagmaal te Vockerinckhove.  

's Avonds is er een avondstop in Hotel Flanders Lodge te Ieper. 

 

*************************************************************************** 

Praktisch: 

 

- Datum: dinsdag 19 mei 2020 

- We vertrekken om 7.30 uur randparking Steenbrugge. (Baron Ruzettelaan, bij de brug  

  van Steenbrugge). 

- Ochtendstop Café Sainte Cécile Cassel (koffie + croissant) 

- Middagmaal: Coquille de poisson, filet mignon groenten en aardappelen, choux à la crème,   

  koffie, aperitief en drank bij het middagmaal inbegrepen in de prijs. 

- Avondstop Hotel Flanders Lodge Ieper: broodplank kaas/ham: paté + hommelbiertje. 

- In de prijs inbegrepen: autocar, betaling gids. 

- We zijn terug tegen 20.30 uur. 

 

Dit alles voor de prijs van 65 euro per persoon. 

Wie van deze uitstap wil genieten, schrijft het bedrag over op rekeningnummer: 

BE91 4700 1151 9176 vzw Informativa, met vermelding: daguitstap 19 mei 2020, aantal 

personen. 

 

*************************************************************************** 


