
Een boeiende excursie naar  

de slagvelden aan de Somme tijdens WO 1 (1914-1918)  

op 23 november 2019. 

 

Deze reis per touringcar wordt geleid door drs N. Grosfeld en 

M.Grosfeld.  

Om u een goed inzicht te geven in de achtergronden bezoeken we 

eerst het Memorial de la Grande Guerre in Peronne. Na de lunch daar begint onze tocht 

langs de frontlijn van 1916.  

U krijgt daarvoor een brochure met de nodige informatie. 

Omdat het november is en misschien minder fraai weer doet u er goed aan u te wapenen 

met warme kleding, stevige schoenen en een parapluie. U hoeft nergens grote afstanden af 

te leggen. 

Vergeet uw paspoort/identiteitskaart niet. Op de 

achterzijde staan de gegevens voor eventuele 

medische hulp in het buitenland. 

 

Reis-en dagprogramma 

Vertrek om 07:30 vanaf het parkeerterrein 

Gagelboslaan, hoek Rooseveltlaan (sporthal) U 

kunt hier vrij parkeren. 

09:30  Eventuele stop vlak voor de Franse 

grens voor sanitair of koffie.  

10:00  Via autoroute naar Bapaume en Peronne. 

12:00  Bezoek aan het indrukwekkend museum Historial de la Grande Guerre.  

Aansluitend kunt U ergens de lunch gebruiken.  

14:00  Route langs de frontlijn van 1916, waarbij enkele monumenten en  

 begraafplaatsen worden bezocht. 

16:00  Vertrek naar Arras vanaf Beaumont-Hamel. 

17:00  In Arras (Atrecht) vindt u op de historische markt, uit de puinbergen van de  

oorlog herrezen, vele eetgelegenheden, met grote variatie in het gebodene en  

naar uw draagkracht. 

20:00  Vertrek naar huis.  

23:00  Verwachte aankomst.  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via e-mailadres nhmgrosfeld@kpnmail.nl of 

maartengrosfeld@vanopstalgrosfeld.nl  

U vermeldt uw naam en het aantal personen. De kosten zijn Euro 60,-  per persoon. 

Wanneer uw betaling is bijgeschreven op NL78 ABNA 0232031886 tnv N.Grosfeld,  

ontvangt u uw plaatsbevestiging. Mocht de reis niet door kunnen gaan dan wordt de 

reissom gerestitueerd. Wanneer u zelf annuleert volgt restitutie als er een 

vervangende deelnemer is genoteerd. 

De strijd speelde zich ook 

ondergronds af 


