
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

Programma. 

10u00: Onthaal, ontvangst bij 

koekjesfabriek Destrooper  

10u30 -12u: Rondleiding met 

aansluitend degustatie in 

koekjesfabriek Destrooper. 

13u00: Broodjeslunch in 

restaurant “Koklikoo” 

14u30: Bezoek oorlogsmuseum 

Passendale. 

17u00: Afsluitmoment. 

Familie.......................................

schrijft in voor de familiedag. 

 
Wij komen met  

Kinderen: (naam, voornaam, 
geboortejaar). 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………… 
 
Ouders: (naam en voornaam) 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………… 
 
Wij betalen een totaalsom van ……………… euro 

op rekeningnummer BE49 7350 0647 8271 

BIC: KREDBEBB van VLOK-CI vzw met 

vermelding van: “voorjaarsfamiliedag”  

 
Gelieve duidelijk aan te kruisen: 

O Wij wensen gebruik te   maken 
van een tolk.  

O Wij wensen geen enkele vorm 

van publicatie van foto’s van onze 

kinderen. 

O Wij wensen het museum te 
bezoeken met gids. 
 
 

Op Paaszaterdag 15 april 2017 

nodigen wij u graag uit op onze 

familiedag.  

Deze keer ontmoeten wij elkaar in 

de Westhoek met een gevarieerd 

programma. 

Inschrijfstrook 

Maatschappelijke zetel VLOK-CI vzw: 
Peter Benoitlaan 45 

3010 Kessel-Lo  
Ondernemingsnummer: 0480.612.729 

http://www.vlok-ci.eu  
 

Vlaamse Ouders van 

Kinderen met 
Cochleaire Inplant vzw 
 

Toegankelijkheid 

Tijdens de familiedag voorzien wij, 

indien gevraagd, een VGT tolk.  

Het restaurant, bezoekerscentrum en 

museum (m.u.v. de loopgraven) zijn 

volledig rolstoel en buggy 

toegankelijk. 

Op de diverse locaties is voldoende 

parkeermogelijkheid. Let wel: op 

sommige plaatsen is er een blauwe 

zone (parkeerschijf). 

http://www.vlok-ci.eu/


 

Voorjaarsfamiliedag 2017 

Maaltijd 

Boerenbrood met Passendale kaas, 
gekookte ham en salademix. 
Koffie, thee, pils en frisdranken.  

 

 

 

 

Inschrijving vóór 5 april 

Uw inschrijving is definitief als u vóór 

5 april 2017 het inschrijfformulier 

hebt ingevuld op onze website of de 

inschrijfstrook hebt teruggestuurd en 

het te betalen bedrag hebt 

overgeschreven op ons 

rekeningnummer:  

BE49 7350 0647 8271 

BIC: KREDBEBB.  

Na deze datum worden geen 

inschrijvingen meer aangenomen. 

 

Inschrijfstrook terug te 

sturen naar: 

info@vlok-ci.eu 

VLOK-CI vzw 

Carla Desaer 

Parelhoenstraat 51 

9080 Lochristi 

GSM: 0472/58 88 15 

Prijs 
Kinderen onder 4 jaar betalen 

helemaal niets. 

Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 10 

euro. 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 

betalen 18 euro. 

Gratis parking  

 

Activiteiten 

Voormiddag: 

In het Jules Destrooper 

bezoekerscentrum wandelen we letterlijk 

doorheen de rijke geschiedenis van de 

wereldberoemde koekjes uit West-

Vlaanderen. Natuurlijk mag een degustatie 

niet ontbreken. 

Middagmaal: 

In bistro-theehuis Koklikoo. 

Namiddag: 

Bezoek Memorial Museum 

Passchendaele 1917.  

Het museum is een militair-historisch 

museum dat het verhaal van de Eerste 

Wereldoorlog met focus op de Slag bij 

Passendale vertelt door een thematische 

aanpak.  

Wie wil kan onder begeleiding van een gids 

het museum bezoeken, vrij bezoek is 

echter ook mogelijk. Gelieve bij inschrijving 

uw keuze duidelijk aan te geven. 

 

Locatie 
Bezoekerscentrum Jules Destrooper  

Gravestraat 5, 8647 Lo.  

Bistro Koklikoo  

Ieperstraat 7, 8980 Zonnebeke (Parking 

Berten Pilstraat). 

Memorial Museum Passchendaele 

1917 

Berten Pilstraat 5A 

B-8980 Zonnebeke 

De verplaatsingen tussen de 

verschillende locaties gebeuren met 

eigen vervoer. 
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