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100 jaar Groote Oorlog
in De Iep en ’t Wikhof

DE IEP EN ‘T WIKHOF
PRAKTISCH

In de vredesstad Ieper vind je twee jeugdverblijven, uitgebaat door CJT vzw. De
Iep, met een maximumcapaciteit van 60
personen, biedt de formule volpension
aan. ’t Wikhof richt zich op groepen tot
46 personen die de formule zelfkook
verkiezen. Uitzonderlijk kunnen beide
gebouwen samen gehuurd worden,
dit enkel in de formule volpension.
De maximumcapaciteit wordt in
dit geval beperkt tot 90 personen.
Beide jeugdverblijven liggen op
hetzelfde domein en zijn door
Toerisme Vlaanderen erkend als
type C. Tenten plaatsen is er
niet mogelijk.

Adres: Poperingseweg 34, 8900 Ieper
Erkenning: type C
Totale oppervlakte: 8 000 m²
Capaciteit: De Iep (60), ‘t Wikhof (46)
Formule: De Iep volpension, ‘t Wikhof zelfkook
Website: www.deiep.be

OORLOGSTOERISME
VROEGER EN
VANDAAG
Ieper en zijn regio zijn
getekend
door
het
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oorlogsverleden. Een verleden dat niet snel
vergeten zal worden. Opvallend is dat vooral
Engelsen jaarlijks ‘de plas’ oversteken om hun
slachtoffers te herdenken.
“Omdat Engelse touroperators verbleven in De
Lork (een CJT-jeugdverblijfcentrum in Kemmel)
maar zich telkens verplaatsten naar Ieper,
groeide het idee om ook in Ieper met een
jeugdverblijf te starten”, licht centrumverantwoordelijke Dieter Taerwe kort de ontstaansgeschiedenis toe. “Een leegstaand gebouw op het
domein van Ons Tehuis, een organisatie voor
bijzondere jeugdzorg, was hiervoor geschikt
en kon gehuurd worden. De Iep als jeugdverblijf was geboren. Een succes, want enkele
jaren later kwam er op hetzelfde domein nog
eentje bij: ’t Wikhof.”
“Nu, twintig jaar later, worden De Iep en ’t
Wikhof nog steeds gehuurd en blijven de touroperators één van de belangrijkste klanten”,
gaat Dieter verder. “Engelsen kunnen bij de
touroperator intekenen op een verblijf van één,

twee of drie nachten, inclusief programma”, legt Dieter uit. “Wij
zorgen voor de accommodatie en de maaltijden. ’s Morgens is dat
een ontbijt en ’s middags een lunchpakket. ’s Avonds volgt er een
warme maaltijd op een tijdstip aangepast aan het programma van
de touroperators”, vertelt Dieter.
“Jaarlijks leveren de touroperators zo’n 45 groepen. Het is dus een
belangrijke doelgroep die we graag soigneren. Zonder touroperators zouden we niet dezelfde goede bezettingsgraad halen.”

TYPICAL ENGLISH
“Waar touroperators vooral op letten, is de ‘safety’. Zo mogen er
geen andere groepen in het gebouw verblijven en moeten ramen
en deuren op slot kunnen. Verder zijn afzonderlijke slaapkamers
en sanitair voor jongens en meisjes essentieel.”
Het menu verdient ook specifieke aandacht. “Een typisch Vlaams
gerecht zoals frieten met mayonaise en stoofvlees moet je niet
presenteren”, vertelt Dieter. “Frieten lusten ze wel, maar mayonaise niet. Dit vinden ze maar vies. Hetzelfde geldt voor rood
vlees. Een biefstuk ‘a point’ moet je niet serveren. Dan kies je
beter voor een kipfilet.”
Of De Iep Englisch breakfast presenteert? “We zijn flexibel in het
menu, maar een English breakfast zullen we niet presenteren”,
duidt Dieter de grens aan. “We houden het bij een continental
breakfast.”

2014, HERDENKINGSJAAR VAN 100 JAAR GROOTE
OORLOG
Ieper heeft in het herdenkingsjaar veel te bieden. Een troef voor
de toeristische sector. Dieter: “de overheid heeft in de herdenking
veel geïnvesteerd. Diverse sites die de herinnering aan de Groote
Oorlog moeten levendig houden, werden grondig opgewaardeerd
en er startte een gecentraliseerde promotiecampagne in het
buitenland. Vlaanderen werd zo voor de komende vier jaar een
bevoorrechte partner op de World Travel Market in London. Dit is
wereldwijd de grootste toeristische beurs”, weet Dieter.

Toerisme Vlaanderen organiseerde voor Engelse touroperators
ook een rondrit in De Westhoek. “Dit initiatief leverde extra boekingen op”, is Dieter enthousiast. “Vooral de speeddate tijdens dit
bezoek was een schot in de roos, omdat het ons de mogelijkheid
gaf om aan de hand van een powerpoint De Iep voor te stellen.”

MEE IN DE FLOW
“Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog werd ook beslist De
Iep wat meer in te kleden rond het thema”, licht Dieter wat nieuwe
initiatieven toe. “In de dagzalen zijn er sinds kort enkele muurschilderijen gebaseerd op foto’s en brieven uit de oorlogstijd en
slingeren er als decormateriaal wat oude lege munitiekisten rond
die dienst doen als zitblokken. In de refter, gangen en slaapkamers
is nog niets voorzien, al lijken de slaapkamers – met dank aan de
verblijvende groepen – soms wel op een slagveld”, lacht Dieter.

14-18 IN VLAANDEREN
“Onder de Vlaamse groepen verblijven vooral familiegroepen en
middelbare scholen nog in De Iep of ’t Wikhof voor het oorlogstoerisme. Opvallend daarbij is dat de meeste scholen enkel één nacht
willen verblijven en dan nog liefst van de donderdag op de vrijdag,
zodat de leerlingen in ’t weekend kunnen recupereren. Want van
slapen komt tijdens zo’n verblijf vaak niet veel in huis”, blijft Dieter
humoristisch.
Komt iedereen dan voor het oorlogstoerisme? “Neen, het jeugdwerk en Kazou boeken in ’t Wikhof zoals ze een ander verblijf
zouden boeken via CJT Boekingscentrale. De ligging heeft voor
die groepen absoluut geen invloed op hun programma of thema”,
weet Dieter. “Hetzelfde geldt voor de sportverenigingen. Ze boeken hier omdat er in Vlamertinge een goed uitgeruste sporthal is.”
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