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Net zoals 4 jaar geleden, bij de herdenking van de start van 
de eerste wereldoorlog, is de stad Diksmuide heel blij weer de 
VPF met haar toervaart te mogen ontvangen in 2018. Nu ter 
herdenking van het einde van ‘de Groote Oorlog’. 

In en rond Diksmuide zijn nog heel wat relieken te vinden van 
deze kwalijke tijd. De stad Diksmuide heeft er alles aan gedaan 
om jullie hartelijk te ontvangen. Net dit weekend heropent de 
vernieuwde markt, waarbij alle toervaarders ook uitgenodigd 
zijn voor een drink. De plaatselijke horeca en de handelaars 
zullen jullie met open armen ontvangen.

We zijn er zeker van dat het een spetterend weekend zal wor-
den, waar nog lang zal over nagepraat worden.

Na de vorige edities van de Toervaarten, waar we op een schit-
terende manier ontvangen werden te Wachtebeke (2016) en 
Deinze (2017), is het na 4 jaar opnieuw de beurt aan de club 
van de IJzervaarders om jullie met open armen te ontvangen. 
Wie er in 2014 bij was in Diksmuide zal het zich nog goed 
herinneren: het programma was af en de innerlijke mens werd 
meer dan eens culinair verwend. Wie er niet bij was, had onge-
lijk, maar krijgt dit jaar nu een tweede kans.

Dit jaar doen de IJzervaarders niet minder en ze hebben weer 
een mooi programma samengesteld. Wie komt, kan genieten 
van één gratis overnachting bij het doorvaren naar en/of 
terugkeren van de toervaart in elk van onze passantenhavens 
te Lier, Oudenaarde, Gent en Brugge.

Je mag gratis komen liggen in Portus Dixmuda tijdens de 
toervaart vanaf zaterdag 12 mei tot Pinkstermaandag  21 mei 
‘s ochtens. Elektriciteit dien je wel te betalen via betaalpaal of 
forfaitair 2 euro/nacht. Er zijn enkele plaatsen voor mobilhomes 

voorzien. Voor je inschrijvingsgeld per boot/mobilhome/B&B 
krijg je, naast het gratis liggen, ook nog een welkomstpakket, 
een plaket van de toervaart, gesponsorde dranken tijdens de 
maaltijden, her en der nog een natje en een droogje, een onge-
lofelijke begeleiding, enz. Het inschrijvingsgeld is een verplich-
te bijdrage. Voor de rest ben je volledig vrij om je voor de een of 
andere activiteit in te schrijven. Je moet ook inschrijven voor de 
activiteiten die gratis zijn, zodat we voor juiste hoeveelheden 
kunnen zorgen.

Zorg dat je je boot kunt pavoiseren, zodat de gehele haven 
een vrolijke status heeft. Vergeet zeker niet je fietsen en het 
goede weer mee te brengen. Voor de mensen die geen fiets 
kunnen meebrengen, kunnen er op wandelafstand fietsen 
gehuurd worden bij ‘Catrysse’. Misschien best op voorhand 
vast te leggen.
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Programmaoverzicht
Gedurende het ganse weekend kun je de Ijzertoren “Museum 
aan de IJzer” bezoeken op eigen initiatief. We kunnen je wel 
een ticket aanbieden aan groepstarief; 6 euro ipv 8 euro. Je 
moet dit wel aanvragen via het inschrijvingsformulier.

Vrijdag 18 mei
Om stipt 18u00: Vertrek aan de haven met een autocar naar 
Ieper. Daar kun je de Last Post bijwonen. Voor wie dit nog 
nooit meegemaakt heeft, is dit een absolute must. Tijdens de 
plechtigheid worden er kransen neergelegd door de VPF en 
door de Marinekadetten afdeling Geel. Terug om 20u45. 
Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt. Schrijf dus op 
tijd in. Wie op vrijdag nog de blokvaart in Plassendale neemt 
om 12u00, zal normaal gezien rond 16u00 in de haven van 
Diksmuide aankomen; dus ruimschoots op tijd. Kosten voor 
de bus: € 8,- p.p.

Zaterdag 19 mei
Wie het papiertje van de broodbestelling heeft ingevuld, kan 
die afhalen op het secretariaat vanaf 08u00.
• 10u00: keuzeactiviteiten:

- Begeleide stadswandeling met gids, met exclusief
bezoek aan de historische kelders van het stadhuis. Dit is
gratis, maar je moet wel inschrijven.

- Vrijblijvend individueel bezoek aan de IJzertoren
- Met go-carts (billenkarren) naar de dodengang, onder

begeleiding van Klaas van ‘Buitenbeentje’, die de go-
carts gratis ter beschikking stelt.
Toegang Dodengang: € 2,- p.p.

• 14u00: keuzeactiviteiten:
- Fluistervaren en Broekwandelen in het natuurdomein de

Blankaart te Woumen. We gaan er naar toe per toeristen-
treintje, gratis aangeboden door ‘Buitenbeentje’.
Voor de activiteit met gids en boot vragen we € 6,- p.p.

- Vrijblijvend individueel bezoek aan de IJzertoren
- Begeleide fietstocht (5 km) naar de Speelman in Wou-

men. Voor wie geen fiets heeft, zal er wel vervoer zijn.
Daar kun je je naar hartenlust amuseren met allerhande
oude volksspelen. Je kunt daar natuurlijk lekkere streek-
bieren proeven. Deelname volksspelen: € 1,- p.p.

• 18u00: Drink op de grote markt. De grote markt in Diks-
muide werd volledig heraangelegd en om dit te vieren
geeft de stad Diksmuide een drink op deze vernieuwde
markt voor alle inwoners en genodigden. Wij zijn uitgeno-
digd, dus allen daarheen. Deze drink geldt als het aperitief
voorafgaand aan onze volgende activiteit.

• 19u30: eetfestijn en dansavond; Wij verwachten dat
iedereen rond 19u15 begint af te zakken naar de Salons
St-Germain aan de overzijde van de markt, zodat we om
19u30 kunnen beginnen met ons eetfestijn. Na een culinair
soepje, is er een warm buffet, waar je naar hartenlust
kunt aanschuiven eenmaal iedereen voor een eerste keer
bediend is. Na het hoofdgerecht is er dan een dessertbuffet
2.0 om u tegen te zeggen. De snoepers onder jullie zullen
er lang kunnen van genieten Om dit alles te verteren vraagt

Disco Seaside iedereen ten dans tot …..uur.  De drank tij-
dens de maaltijd is inbegrepen, na de koffie kun je dranken 
bestellen met bonnetjes aan de gewone prijzen. 
Voor dit alles betaal € 52,- p.p. (een kleine prijs voor wat je 
krijgt). 

Zondag 20 mei
Wie vooraf besteld heeft, kan de broodbestellingen afhalen 
voor een rustig ontbijt op de boot
• 11u00: Iedereen wordt verwacht in zaal Gerlacus. Deze zaal

bevindt zich in het CC Kruispunt als je binnenkomt links.
We verwachten daar ook de clubvlaggen. Na de sprekers,
wordt er jullie een receptie aangeboden door de VPF met
Papegaaibier en enkele streekproducten.
In Diksmuide zijn er heel wat snack- en eetgelegenheden
om de innerlijke mens te versterken, mocht dit nodig blij-
ken. In de namiddag zijn er immers weer activiteiten.

• 14u00: keuzeactiviteiten:
- Begeleide fietstocht naar de soldatenbegraafplaats

Het Praetbos in Vladslo. Onder begeleiding van Ann,
verpleegster-gids uit de eerste Wereldoorlog, die je
meeneemt om en rond de Duitse militaire begraafplaats.
Deelname: € 2,- p.p.

- Vrijblijvend individueel bezoek aan de IJzertoren
- In navolging van het succes in Wachtebeke, die het

varen met bijbootjes introduceerde, gaan ook wij het
water op. Ideaal hiervoor is de Handzamevaart, die
uitmondt in de IJzer in het midden van onze haven. We
kunnen een heel eind op weg, maar zorg dat je ook kan
terugkeren (voldoende benzine of elektriciteit). Op de
inschrijving vermelden met hoeveel je deelneemt en of
je zelf over een bijbootje beschikt.

• 19u00: We sluiten het weekend af in ‘zaal Gerlacus’.
We voorzien een gastronomische BBQ met 7 verschillende
culinaire gerechtjes, vergezeld van koude en warme groen-
tjes, brood, pasta’s en sauzen. De wijn tijdens de maaltijd is
inbegrepen. Voor dit alles vragen we € 22,- p.p.
We zorgen nog voor wat muziek en maken er verder een
gezellige avond van.

Maandag 21 mei
Wie wil, kan nog even uitslapen om het drukke weekend te 
verwerken. Wie op tijd opstaat kan nog doorvaren naar Ieper, 
Frankrijk of een rondje Westhoek afronden. Om terug te keren 
naar de blokvaart, die in Nieuwpoort start op de oneven uren, 
moet je 2u15 vooraf vertrekken in Diksmuide. Je kan Brugge 
halen in een totaal van 6u30 to 7u varen.

Op naar de toervaart 2019 in ???

MANNEKE IN DE MAAN, DIKSMUIDE
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