
 
 

Datum reis: dinsdag 7 MEI 2019 

 

DE FRANSE WESTHOEK: SCHATKAMER VAN VLAAMSE KUNST EN CULTUUR 

 

Het boeiende landschap van de Vlaamse heuvels brengt ons naar Kassel, zowat de poort van 

Frans-Vlaanderen. Koffiehalte op de historische Grote Markt. 

Door de gedrevenheid van de gemeentesecretaris werd de dorpskern van Terdeghem prachtig 

hersteld (wandeling). In de nabijheid: de Hoog Romemolen. 

De kerk van Ecke - driebeukige hallenkerk met klokhuis, metselaarstekens en volkdevoties 

(halte), voert ons naar Caestre, plaats van een Commanderie met wetshuis (halte) en 

beroemde devotie tot de 3 Maagden (wandeling en bezoek); Vlaamse opschriften. 

Doorheen het vruchtbare, sterk agrarisch gebleven Houtland (met typische kenmerken) 

doorkruisen we het Slagveld van de Peenebeek; een Spaanse strijdmacht werd er in 1677 

vernietigd, met inlijving van Frans-Vlaanderen bij Frankrijk voor gevolg; aandacht voor het 

monument, de figuur Tisje-Tasje, doopvont van 1150 en plaatselijke gastronomie. 

Voorbij Menegat en Lederzeele naar Volckerinckhove, een door de vereniging Yserhouch 

prachtig gerenoveerd dorp met resten uit de bewogen Geuzentijd (1566), landelijke 

bouwkunst en vooral de bijzondere metselaarstekens. 

Gezamenlijk middagmaal in restaurant "Herberge in d'Hope" bij Sabine en Lucie te 

Volckerinckhove.  
Wandeling naar de oeroude broncultus van O.L.Vrouw. Aandacht voor kerkbouwkunst en 

herstel na oorlogsschade (1614) in Zegerscappel. Rit met bezoek aan kerk, dorpskern en 

Maison du Westhoek in Ekelsbeke. Door het optreden van de energieke Joris Decalf werd de 

uitgebrande hallenkerk eigentijds heringericht, met een bijzonder samengaan van oud en 

nieuw. Feodale dorpskern met alle elementen van adellijke status: kerk, kasteel, neerhof, 

duiventil, kasteeltuin, wetshuis, enz.. 

Na een koffiehalte bekijken we Vlaamse opschriften in Staple, houden halt in het 

kasteeldorp Ebblinghem op de taalgrens en maken in Renescure kennis met burcht, Vlaamse 

grensverdediging, vakwerkhoeve en V1-opslagbasis. 

Op de grens van Houtland en moerassen bij Sint-Omaars komen we voorbij landelijke hoeven, 

een klooster van Wilhemmieten en eindigen met de beroemde devotie tot Sint-Goewaert, 

aanroepen met betrekking tot reuma en sciatica. Een bijzondere en veelzijdige kennismaking 

met een regio als schatkamer van Vlaamse kunst en cultuur. 

We eindigen deze dag met een laatste, gezamenlijke avondstop in het 4****hotel 

Flanders Lodge te Ieper voor een verzorgde broodplank met streekbier inbegrepen. 
Dit alles onder leiding van Philippe Despriet, de kenner van dit verloren stukje vaderland. 

 

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

Prijs daguitstap: 65 euro per persoon (inbegrepen koffie + 1 croissant / middagmaal: 

aperitief, 1 drank, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie / Broodplank + Hommelbiertje / 

bus / betaling gids). Middagmaal: Coquille de poisson, filet mignon légumes pommes de terre, 

choux à la crème. Broodplank kaas/ham:paté + Hommelbiertje 

Inschrijven (met betaling): op BE91 4700 1151 9176 ten name van "Informativa" Reis 

2019. 
 

Vertrek: 7.30 uur; Parking Abdij Baron Ruzettelaan Assebroek, bij de brug naar 

Oostkamp. Terug tegen 20 uur. 


