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     Informatief maandblad ( verschijnt niet in juli en augustus )               

     Verantwoordelijk uitgever Joel Boussemaere -Afgiftekantoor 8210 Zedelgem   

                                                              P408364                                           

 

Geachte Heer , Mevrouw ,  

 

 

Informativa organiseert op dinsdag 23 mei terug een daguitstap, waarvoor wij u vriendelijk 

uitnodigen. 

 

                            BOULOGNE EN HET GRAAFSCHAP BONEN 

                          ************************************* 

                                               Gids : Philippe Despriet 

Met deze daguitstap maken we kennis met de tegenhanger van het Engelse graafschap Kent, deze 

Franse regio is landschappelijk bijzonder mooi en historisch uitermate leerrijk. 

Via Ieper, Poperinge, Steenvoorde, Kassel ( tijd voor een kop koffie) en Watten doorkruisen we 

de Hemvallei om in Tournehem (kerkbezoek) en Sanghen (aloude broncultus) het grensland van 

de Boulonnais te bereiken. 

De plaats" Les Trois Pays" herinnert aan gespannen oorlogstoestanden tussen Frankrijk (Boonse), 

Engeland (Calais) en de Nederlanden ( Artesië). In Hermelinghen beginnen de prachtige Boonse 

landschappen, die we beter leren kennen in Alembon en Boursin. Prachtige kasteeldorpen in 

Colombert en LeWast. Alinctun doet erg Engels aan en heeft kalkstenen huizen rond een dries. 

Keramiek is de specialiteit van Desvres. 

Langs Mont Hulin ( grensvesting uit 1537 en vliegveld 1940-1942) bereiken we tenslotte Zoteux 

voor het middagmaal. 

Via Hucqueliers gaat de tocht verder door de vallei van de Bimoise, met onverwacht gave 

landschappen en eeuwenoude vakwerkbouw. In dit landelijke paradijs zien we Alette, Clenleu 

met Romaanse kerk en Montcravel, waar we halt houden bij de middeleeuwse vestingen van het 

graafschap. 

Estreé en Estéelles voeren ons naar Attin en Beutin. De Canche (Kwinterivier) vormde de grens 

van het Boonse maar ook de Nederlanden-in-Frankrijk. 

Indrukwekkende strategische burchtresten in Longvillers, met grafstenen van ridders in de kerk 

(bezoek). Halte in Cormont, waar Belgische soldatengraven in ere worden gehouden. 

Panoramische gezichten bij Tingry (enorme burcht), waar een mooie 15eeuwse manoir aanwezig 

is, Samer met markt en Romaanse doopvont.Verder door het dal van de Liaene naar 

Questrecques, Wirwignes met Cremarest (versterkte kerk) Bellebrune en Wierre-Effroy. Bronput 

van Sainte-Godelaine (onze Godelieve-van-Gistel). Uitnodiging tot devotie (en een drankje). 

Via Wissant naar Ieper voor een gezamelijke avondstop in " Best Western -Flanders-Lodge " 

waar u een verzorgde broodplank wacht. 

 

PRIJS voor deze uitstap: 55 euro per persoon. 

Ingebrepen: vervoer met comfortabele bus van "De Meibloem", koffie en croissant in 



Kassel, driegangenmenu in restaurant "Au Marmiton" in Zoteux, drankje in Wierre 

Effroy, broodmaaltijd in Ieper, gids. 

 

Inschrijven kan enkel door betaling van 55 euro op rekeningnummer BE91 4700 1151 9176 

van Informativa vzw met vermelding: Daguitstap 23 mei. 

Aarzel niet en schrijf u nu reeds in voor deze uitstap. 
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