
BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE CADETTENSCHOOL VAN LAKEN EN LIER 

AAN DE DUKE OF YORK KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL VAN DOVER 

 

29 juni – 9 juli 1959 

 

Maandag 29 juni 

18.00 uur : - Aankomst in de Haven van Dover  

 - De Muziekkapel van de School speelt op de kade  

 

18.30 uur : - Bus naar de Cadettenschool 

 

 



 

 

18.45 uur :  - Verspreiding naar de logementen 

 

19.35 uur :  - Avondmaal 

Dinsdag 30 juni 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

08.30 uur : - Ronde van de School.  Beklimming van de klokkentoren (bij gunstig weer)  

 

 

 - Zwemkom ter beschikking van de Belgische cadetten 



11.00 uur : - Bus naar Dover Townhall 

11.30 uur :  - Ontvangst door de Edelachtbare Heer Burgemeester van Dover 

12.30 uur : - Terug naar de School 

13.00 uur :  - Middagmaal 

13.45 uur :  - Wandeling naar het Kasteel van Dover 

14.00 uur : - Bezoek aan het Kasteel  

18.00 uur : - Bezoek aan de Haven commissie 

19.00 uur : - Terug naar de School 

19.35 uur :  -Avondmaal 

Woensdag 01 juli 

06.15 uur : - Wekken en ontbijt  

 

07.00 uur : -Vertrek naar Londen. Eten wordt meegenomen   

10.00 uur : -Aankomst bij het Lager Huis. Ontvangst door  de Heer Arthur Blenkins M.P. en anderen 

11.30 uur :  - Bezoek aan de Westminster Abdij 

12.30 uur : - St-James Park  

13.30 uur :  - Met de bus naar de Tate Gallery 



13.40 uur :  - Aankomst aan de Tate Gallery 

15.00 uur : -Naar de Toren van Londen via Buckingham Palace, St James Palace, de Mall en Trafalgar Square 

15.30 uur : - Aankomst aan de Toren van Londen 

 

16.45 uur : - Naar de National Gallery 

17.15 uur :  -Aankomst bij de National Gallery 

 



18.00 uur : - Naar Woolwich 

18.30 uur : - Aankomst te Woolwich R.A. Depot 

19.00 uur : - Avondmaal en nachtverblijf te R.A. Woolwich Depot 

Donderdag 02 juli 

06.30 uur : - Wekken en ontbijt 

07.30 uur : -Met de bus naar Sandhurst   

10.00 uur : -Aankomst aan de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst.  

- Bijwonen van de Compagnie drill competitie. Bezoek van de school en eetmaal aldaar  

 

16.00 uur :  - Vertrek uit Sandhurst, met de bus naar Dover 

19.30 uur :  -Avondmaal in de School  

Vrijdag 03 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

08.30 uur : -Vertrek naar Ashford. Maaltijd wordt meegenomen  

 - Voormiddag Ashford 

 - Namiddag Maidstone. Bezoek aan de papierfabriek van Aylesford  

18.30 uur : - Terug naar de School 

19.35 uur :  -Avondmaal 

Zaterdag 04 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 



08.00 uur : -Vertrek met de bus naar Hythe; eten wordt meegenomen   

09.00 uur : -Miniatuur Spoorweg Hythe – Speciale trein  

10.00 uur :  - Aankomst te Dungeness. Lichthuis. Vogelreservaat 

 

11.00 uur : - Vertrek naar Lydd 

11.30 uur :  - Bezoek aan de vlieghaven van Lydd 

12.30 uur :  - Vertrek met de bus naar Rye 

13.15 uur : -Rye 

16.00 uur : - Winchelsea 

18.00 uur : - Terug naar de School 

19.30 uur :  -Avondmaal 

20.00 uur : - Film in de School “Campbell’s Kingdom” 

Zondag 05 juli 

07.15 uur : - Wekken 

08.00 uur :  - R.K. Dienst 

08.35 uur : -Ontbijt   

11.45 uur :  - Basket Ball match tussen een Britse en een Belgische ploeg 

12.15 uur : - Zwemcompetitie 

13.00 uur :  - Middagmaal 

13.45 uur :  - Met de bus naar het Kasteel van Richborough. Avondmaal wordt meegenomen  

14.15 uur : - Bezoek aan het Kasteel van Richborough 

15.45 uur : - Met de bus naar Margate 



 

22.00 uur :  -Terug naar de School. Thee bij aankomst 

Maandag 06 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

08.45 uur : -Vertrek met de bus naar Canterbury   

09.30 uur : -Weavers ‘ House, Canterbury  

10.30 uur :  - Kathedraal, Koningsschool en Stadswallen 

12.45 uur : - Met de bus naar de depot van de “The Buffs” (Koninklijk Regiment van Oost-Kent) 

13.30 uur :  - Middagmaal in het depot  

14.30 uur :  - Bezoek aan het Depot Museum 

15.45 uur : - Met de bus naar het centrum van Canterbury. Vrij in Canterbury 

17.15 uur : - Vertrek uit Canterbury 

18.00 uur :  -Avondmaal 

18.30 uur : - Wandeling naar het Kasteel van Dover 

19.00 uur : - Opvoering van Hamlet in het Kasteel door de Dover Players 

Dinsdag 07 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

09.00 uur : -Met de bus naar Walmer and Deal   

09.30 uur : -Bezoek Walmer kasteel  



11.00 uur :  - Deal kasteel 

12.30 uur : - Terug naar de School 

13.00 uur :  - Middagmaal 

14.00 uur :  - Parade door de Britse Cadetten. Repetitie voor hun prijsuitreiking 

19.35 uur :  -Avondmaal 

Woensdag 08 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

  - Vrije voormiddag in Dover 

13.00 uur :  - Middagmaal 

14.00 uur : - Wandeling naar St Margaret’s Bay 

19.30 uur :  -Avondmaal 

Donderdag 09 juli 

06.45 uur : - Wekken en ontbijt 

- Vrije voormiddag in Dover 

08.30 uur :  - Afscheidsparade in D.Y.R.M.S. 

09.00 uur : - Vertrek met de bus naar de haven van Dover 

10.30 uur :  -Vertrek van de boot naar Oostende 

 

 



 

 

Lichten uit bij de juniors om 21.30 uur 

Lichten uit bij de seniors om 22.30 uur 


