
Zondag 16 oktober: busreis Drevestappers Zonnebeke
We bezoeken Passendaele, een landelijk dorp met iets meer dan 3000 inwo-
ners, in de Belgische provincie West-Vlaanderen en tegenwoordig de hoofd-
gemeente van Zonnebeke. 

Mogelijk denkt u wanneer u “Passendale” hoort, 
spontaan aan de kaas, en dat is zeker niet verwon-
derlijk. Het is een kaas die in 5 smaken op de markt 
gebracht wordt, maar het is moeilijk kiezen, want ze 
zijn allemaal even lekker. Het bedrijf stelt momenteel 
125 mensen te werk, en de zaken gaan goed. 
Er was ook een bier met de naam Passendale, ge-

brouwen door de brouwerij Moortgat, maar dat is om 
onbekende reden een commerciële flop geworden. 

‘t Was nochtans zo 
lekker als de kaas. 
En als u niet in 

de eerste plaats 
aan de kaas dacht, 
dacht u wellicht 
aan een minder 
fraai hoofdstuk 
in de wereldge-
schiedenis die zich 

hier, op deze plek in de 
Westhoek, afspeelde.
Tijdens de Derde 

Slag om Ieper in 1917 
sneuvelden er hier na-
melijk meer dan hon-
derdduizend geallieer-
de en Duitse militairen 
in een uitzichtloze strijd die maanden duurde. Vooral 
in het Brits Gemenebest is Passendale een begrip 
geworden. De slag werd beschreven als een hel van 
modder en vuur, één der bloedigste veldslagen aller 
tijden, die duurde van 4 oktober tot 6 november 
1917. Doordat het Britse leger (Franstalige) Belgi-
sche stafkaarten gebruikte, met de oude schrijfwij-
zen van de Vlaamse toponiemen, is de plaats in de 
Engelse oorlogsliteratuur bekend als Passchendaele, 
door de Britten uitgesproken als passion dale of “dal 
van de lijdensweg”.
Het dorp werd totaal verwoest. Op 28 september 

1918 werd Passendale definitief op de Duitsers her-
overd door het 4e Regiment Karabiniers en door de 
Grenadiers. Naar deze legeronderdelen werden dan 
ook twee straten genoemd.

Tyne Cot Cemetry, de grootste Britse militaire 
begraafplaats ter wereld. Er liggen 11.957 doden 
begraven, waarvan 8.369 niet meer geïdentifi-
ceerd konden worden.

Vertrek: Sporthal De Hoogt 
  De Hoogt 20 
  2360  Oud-Turnout 
Uur:   7:00 u 
Terug in Oud-Turnhout: 
  18:00 u

Bachten de Kupe
We hebben het allemaal wel eens gehoord als het 

over de westhoek gaat:”Bachten de Kupe”. Maar 
waar is dat nu precies? Bachten de Kupe is een 
gebied in de Westhoek dat geklemd ligt tussen de 
rivier de IJzer, de Belgische kust en de Franse grens 
(de Schreve), vandaar de West-Vlaamse benaming 
Bachten de kupe (achter de kuip, de IJzer).

We rijden dus niet naar Bachten de Kupe, de Ijzer  
ligt immers nog een dikke 20 km verderop.


