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Gent, 08 maart 2017
Mevrouw, Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op :

Bezoek aan Duinkerke en “Operatie Dynamo” 77 jaar later
op 23 mei 2017
Voorafgaande opmerkingen
Het betreft hier een uitstap met bus. Deze bus wordt integraal betaald door de kas.
De Slag om Duinkerke
In mei 1940 wordt het Noorden van Frankrijk verrast door de snelle vorderingen van de Duitse troepen
naar de Kanaalkust waardoor de Franse en Engelse troepen gevangen zaten als vissen in een net. Hun enig
mogelijke ontsnappingsroute was de zee. Alle ogen waren gericht op “Dunkirk”.
Op 19 mei ontstaat het plan “Operation Dynamo” dat vanaf 26 mei tot 4 juni 1940 uitgevoerd zou worden
en de grootste evacuatieoperatie zou worden in de militaire geschiedenis. Het mag een “mirakel”
genoemd worden dat in deze korte periode maar liefst 338.226 geallieerde soldaten, waaronder 123.095
Fransen en 16.816 Belgen konden ontsnappen naar Engeland uit wat men nadien de “hel van het noorden”
of “the hell of Durkirk” is gaan noemen.
Wat we vandaag gaan doen is deze slag om Duinkerke en operatie Dynamo 77 jaar later herdenken door
de voornaamste plaatsen en overblijfselen te bezoeken.
Programma en timing: (*)
08.30u: STIPT vertrek P&R onder E17 te Gentbrugge;
10.00u-12.00u: Geleid bezoek aan het Fort des Dunes in Leffrinckoucke.
Dit fort uit de 19e eeuw ligt midden in het natuurgebied van de Dunes de Flandre. Tijdens het
bezoek krijgt u een beeld van de geschiedenis van het Fort des Dunes. (De wandeling rond het
fort is minder geschikt voor mensen die niet erg goed ter been zijn).
12.00u-12.30u: verplaatsing naar restaurant “La Patatière”
12u30u-14.00u Franse lunch.
14u – 16u: Dynamo Tour.
Aan boord van de autocar brengen wij, onder begeleiding van onze Nederlandstalige gids, een
bezoek aan de sites die herinneren aan Operatie Dynamo.
° De oostelijke havenpier,
° De stranden,
° Het Britse oorlogsmonument
° De Ferme Nord
° Het Sanatorium in Zuydcoote.
° Ook de plaatsen waar scènes van de Hollywoodproductie “Dunkirk” zijn opgenomen worden niet
vergeten.
*De timing kan onderhevig zijn aan schommelingen afhankelijk van de verkeerssituatie

Menu (Restaurant “ La Patatière”)
Aperitief (Kirr of cocktail zonder alcohol)
***
Salade van warme geitenkaas met spekjes
***
Filet van gevogelte met Maroilles-saus en frietjes
***
Île flottante
***
Waters Plat of bruis (1/2 l per persoon) en wijn (1/2 l per persoon)
***
Koffie
Kledij: Vrijetijdskledij (das niet verplicht)
Bijdrage : Formule all-in €45 per persoon
Inschrijving: De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening IBAN BE29 0682 0350 0064 en dit
ten laatste op 12 mei 2017 (geld op de rekening).
In geval van problemen op het laatste ogenblik, bel de organisator Guy De Mol op 0497 819443

Marc Baelen
Voorzitter

