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22 september 2018 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved and were loved, and now we lie, 

In Flanders fields, In Flanders fields, 

and now we lie, In Flanders fields. 

 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow, 

In Flanders fields. We shall not sleep, 

though poppies grow In Flanders fields. 

 

 

Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee! 

E'en though it be a cross That raiseth me. 

Still all my song shall be Nearer, my God, to Thee, 

Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee! 

 

Though like the wanderer, the sun gone down 

Darkness be over me, my rest a stone 

Yet in my dreams I'd be Nearer, my God, to Thee, 

Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee! 

 



               the poppies blow                                  Between the crosses  
 

Welkom op onze 2
de
 uitstap naar de Westhoek!   

Sommigen zullen zich nog herinneren dat we 3 jaar geleden een 

bezoek brachten aan de Ieperboog, de Westelijke frontlinie 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die daguitstap eindigde in 

schoonheid onder de Menenpoort in Ieper.  Dit jaar zoeken we 

het wat verderop, namelijk achter het front.  We gaan er o.a. 

op zoek naar het graf van de voor ons nog onbekende soldaat 

Wilfred Blockley en vangen een glimp op van hoe vermoeide 

frontsoldaten zich ontspanden in ‘Every Man’s Club’ in 

Poperinge.  Misschien vinden we onderweg zelfs een gebroken ei…  

Maar bovenal zijn we toch een koor, of niet soms? Het is dus 

gepast dat hier en daar ook te laten horen, onder de strenge 

maar rechtvaardige hand van onze dirigente Isabelle.  Het 

orgelpunt van de dag blijft uiteraard de Last Post ceremonie,  

omringd door honderden ingetogen bezoekers en 55000 stille 

namen op de wanden…      

 

Het bestuur wenst jullie een aangename kompanendag. 

 

Dagprogramma: 

07:30:  Afspraak aan de Sporthal te Eeklo 

09:15:  Koffie in De Leene in Poperinge 

10.00:  Bezoek aan het Lijssenthoek Military Cemetery met het 

      persoonlijke verhaal van Kompaan William (zingen) 

11.30:  Geleid bezoek aan het Talbot House in Poperinge (zingen) 

13:00:  Middagmaal in de Oude Kaasmakerij te Passendaele 

14:30:  Bezoek aan de kaasmakerij 

16:30:  Wandeling aan het ’Coming World Remember me’te Zillebeke 

17:45:  Avondmaal in restaurant De Mande (+ uniform aantrekken) 

19:30:  Aan de Menenpoort 

20:00:  Last Post ceremonie (zingen) 

20:45:  Vertrek uit Ieper 

22:30:  Aankomst aan de Sporthal te Eeklo 

 

(Johan Verhasselt: 0497/292096) 


