
 

Veurne – dinsdag 03 mei 2016. 
 

 

We vertrokken op dinsdag 3 mei 2016 met twee volle bussen (112 personen) richting Veurne. Eén vanuit 

Zellik en één vanuit Aalst. Het goede weer was besteld en we hebben het ook gekregen. Het bleef de ganse 

dag zonnig. 

 

Beide bussen vertrokken op tijd en dat was een constante voor de rest van de dag. 

 

De bus uit Zellik bezocht in de voormiddag de koekjesfabriek Jules DESTROOPER in Lo-Reninge. Dit is 

een piepklein rustig stadje, waar behalve de koekjesfabriek, weinig economische activiteit van enig belang 

kan worden waargenomen. Maar Jules DESTROOPER is in zijn sector dan wel een wereldmerk, dat zijn 

omzet haalt uit export naar een groot aantal 

landen over gans de wereld. 

 

De groep werd voor de start van de rondleiding 

in twee gesplitst met elk hun gids. De volledige 

geschiedenis van ambachtelijke kleine bakker 

naar industriële bakkerij met twee vestigingen, 

de recente overname van het familiale bedrijf, 

werd ons uitgelegd. We kregen ook de evolutie 

van de machines te zien. In de beginfase waren 

dit veredelde wafelijzers. Bij het aanschouwen 

van de nieuwe productielijn, met zaalvullende 

machines, moesten we op zoek naar het 

schaarse bedieningspersoneel. 

 

Er werd afgesloten met een proeverij van 

verschillende producten, vergezeld van een tas 

koffie. 

 

Aan de omvang van sommige boodschappentassen te zien, was het bezoek aan de shop waarschijnlijk het 

belangrijkste punt op de agenda. 

 

De bus die uit Aalst vertrok bezocht in de voormiddag Veurne. Ook hier werd de groep in twee gesplist 

met elk hun eigen gids. 

 

Veurne is een kleine stad, die in het verleden 

zeker niet het aanzien van Brugge, Gent of Ieper 

had. Maar blijkbaar was het belang in het 

verleden toch groot genoeg om er een mooi 

marktplein en enkele interessante gebouwen aan 

over te houden. We bezochten het stadhuis en de 

St-Walburgakerk. Ook de verschillende fasen van 

de stadsontwikkeling kwamen aan bod. 

 

Na het stadsbezoek bleef hier nog een half uurtje 

over voor een drankje op een gezellig terras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beide bussen reden voor het gezamenlijke middagmaal naar restaurant “de Reygaerd” in Avekapelle. Soep, 

frietjes met stoofvlees en achteraf nog een ijsjes, keurig opgediend, meer moet dat niet zijn. 

 

In de namiddag werden de bestemmingen omgedraaid en bezocht de bus uit Zellik Veurne en ging de 

andere bus op bezoek bij Jules DESTROOPER. 

 

De dag werd afgesloten met een broodmaaltijd in zaal Willem Tell. Deze was gelegen in een bijna 

onvindbaar straatje aan de rand van Ieper. De zaal was wel splinternieuw en nog een beetje kaal. Brood en 

beleg waren prima. En aangezien er ook OMER en ander nats beschikbaar was, kon de dag niet meer stuk. 

 

De terugreis naar Aalst en Zellik verliep zoals de ganse dag rustig en we waren op het vooropgestelde 

tijdstip thuis. 

 

Gezien de overboeking van deze 

daguitstap, diende er op vrijdag 13 mei 

2016 nog een extra bus te worden 

ingelegd, met ook nog 47 deelnemers. 

 

De uitstap was identiek, behalve het 

avondmaal, dat niet in Ieper maar in “de 

Oude Kaasmakerij “ -Passendale werd 

genomen. Het was echter verzorgd door 

hetzelfde bedrijf als voor de eerste groep. 

 

Het Bestuur. 

 

 
 

 


