ANPCV LAST POST / Ieper - Zaterdag 31 maart 2018
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland een club uitstap aansluitend
met de ANPCV Nationaal - Last Post plechtigheid onder de Menenpoort te Ieper.
Dag programma :
0830h : RV aan clublokaal ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.
Ontbijt in de grote zaal voor de deelnemers ( Koffie , Thee , Chocomelk , 3 boterkoeken p. p. ).
0945h : Einde ontbijt , transit te voet naar het zeilschip MERCATOR ( onder begeleiding bestuur ).
1000h : Geleid bezoek ( met gids ) op de schip.
1130h : Einde bezoek zeilschip .
1145h : Transit te voet naar de busparking ( Zinnialaan ).
1200h : Transit met de minibussen naar Koekelare - Cafetaria Museum de LANGE MAX ( WWI ).
1230h : Aankomst op de parking Lange Max – Cafetaria.
1245h : Start middagmaal in groep ( groentebord met boerenbrood met beleg , kaas, hesp en Ganda ham en
1 x koffie ) . Andere dranken worden zelf betaald.
1400h : Einde middagmaal.
1415h : Start geleid bezoek ( gids ) aan het museum en de site LANGE MAX.
1615h : Einde geleid bezoek , mogelijkheid bezoek cafetaria ( dranken zelf betalen ).
1645h : Transit met de minibussen naar Ieper ( 36 km ).
1745h : Aankomst op de grote markt te Ieper. Vrij kwartier voor de deelnemers bezoek Ieper .
Avondmaal volgens eigen initiatief.
1930h : RV aan het Gerechtsgebouw ( Grote Markt ) voor de deelnemers ANPCV Pelotons. Vorming
ANPCV Pelotons + Vaandeldragers ( ANPCV kledij met Barret ).
Bloemleggers vertrekken met de bloemstukken naar de Menenpoort.
1945h : Vertrek ANPCV pelotons met Pipers begeleiding naar de Menenpoort.
2000h : Plechtigheid LAST POST .
2030h : Einde Last Post plechtigheid , transit ANPCV pelotons naar de Grote Markt .
2045h: Minibus DRIVERS halen hun minibus ( RV , oppikken deelnemers aan het Flanders Field Museum –
Grote Markt.
2115h : Vertrek minibussen naar Oostende ( 53 km ) .
2215h : Aankomst minibussen te Oostende ( clublokaal ) , einde clubdag voor de deelnemers.
Dagprijs All – In : voor LEDEN ( EFF , CAD , SYM )
: 32 euro p.p.
Voor NIET LEDEN ( STEUN en Niet lid ) : 35 euro p.p.
Afsluiting inschrijvingen en ONTVANGST gelden op dinsdag 20 maart 2018 ( aan het bestuur )
Er worden 3 minibussen ingelegd , vlug inschrijven is de bootschap !
Laat de TAM – TAM werken
Het bestuur wenst jullie een aangename dag.

