LE GRENIER DU LIN te Hondschoote
2 rue des Moëres - Tel. 0033 3 28 20 79 68 - http://www.legrenierdulin.fr
Alle dagen open van 10-12 u. en van 14-19 u., behalve maandagochtend.
Laat de “blauwe bloem” regeren… met het pure vlas van Valérie! In haar winkel vindt u
het Europese vlas in al zijn vormen: doeken, huislinnen, kledij, decoratie.. Wil je meer weten
over de pluk of de verwerking van het vlas, dan ben je elke vrijdag welkom op de geleide
bezoeken in Le Grenier du lin.
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Gravelines
CALAIS
ENGELAND
Watten

Uxem
Moëres
Hoymille
Bergues
Hondschoote
Warhem
Killem
Rexpoëde
Quaëdypre
Oostcappel
Bambecque
Cassel
Poperinge
Steenvoorde
Bailleul
Hazebrouck

DECOCK s.a.

Teillage de lin
59122 HONDSCHOOTE

Comité
Interprofessionnel
de la
Production
Agricole
du Lin

Inschrijving 2,50 €/pers
of 5 € met de ontbijtformule

Prijsuitreiking om 18.30 u.
aan boerderij Jérôme Vermersch te Hondschoote

Ghyvelde

Wij danken de gemeentehuizen van de dorpen langs het circuit alsook alle vrijwilligers voor hun medewerking
aan dit event.
Foto’s: Toeristische Dienst het Vlasland, de partners, Pitrel Rodolphe
Ontwerp: Toeristische Dienst het Vlasland - Drukkerij Schoonaert, Roesbrugge (België)

BRUGGE

Dunkerque

St.-Omer

Vertrek vanaf 8.30 u. tot 11.30 u.:
- Toeristische Dienst het Vlasland te Hondschoote
- In café L’Autre Epoque te Oost-Cappel
- In café Au Tilleul te Bambecque

Indienen van de vragenlijsten om 17 u.
aan de inschrijvingspunten

Veurne
De Panne

E42

• Nieuwigheid: Begin uw dag goed met het ontbijt van de blauwe rally: vlasbrood van
bakkerij David, confituur van Jardins du Curé met Initiatives Rurales en met koffie of
sinaasappelsap in een van onze cafés rando (zie hieronder)
• Ontbijtformule: 5 €/pers aan de inschrijvingspunten van 8 u. tot 10.30 u.:
- Aux Eperons d’Or te Hondschoote
- In café L’Autre Epoque te Oost-Cappel
- In café Au Tilleul te Bambecque

DE VLASBOETIEK te Quaëdypre
(vestiging Jean Decock) - Tel. 0033 3 28 68 62 22 - laboutiquedulin.com
De vlasboetiek is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 u. tot 18 u.
U vindt er een mooie keuze aan vlas per meter voor het vervaardigen van uw gordijnen,
kledij, het overtrekken van uw zetels of voor eender welke decoratie of borduurwerk. Er is
eveneens een groot gamma aan vervaardigde producten: tafellakens, beddenlakens, dekbedovertrekken, doekjes, sjaals, zakken, decoratieartikelen.
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• Voor de niet-fietsers te Hondschoote: in het kader van de Nationale dag van de
Molens en in samenwerking met de “Vrienden van de Pelgrims” uit de Westhoek is er de
mogelijkheid om een wandeltocht (4 km) te maken op LAMARTINE - Vertrek om 10 u.,
14 u. en 16 u. aan de Noordmeulen rue Coppens - 1  €/pers en bezoek aan de “Moulin
de la Victoire” windmolen Spinnewyn in aanwezigheid van een gids en een molenaar van
10-12 u. en van 14-17 u. - 2 €/volw.; 1,50 €/kind en 1,50 €/pers vanaf 6 personen.

Proef de specialiteiten bij onze handelaars: vlasbrood, vlasworst, vlaspaté…
U vindt alle adressen op onze website: www.otpaysdulin.fr
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• Animatiepunt op het Marktplein te Hondschoote:
• Animatie “grappige fietsen” met le Grand Huit
• Animatie door Tastewijn
• Gezondheidsstand met de MSA
• Productieatelier van vlaspoppen met Créatif
• Informatiestand met Accueil Paysan
• Voorstelling van eco-materiaal door het bedrijf Peter Steen
• Distributie van lijnzaad
• Animatiepunt aan de boerderij Jérôme Vermersch te Hondschoote:
• Demonstratie van de rooiingstechnieken van het vlas in de loop der jaren
(van 1920 tot 2014)
• Voorstelling van een landbouwvereniging, de biodiversiteit, het beheer en
de verwerking van afvalwater door ‘la Chambre de l’Agriculture’
• Tentoonstelling over het vlas
• Modeshow met le Grenier du Lin
• Tentoonstelling van vlasmachines
• Botanische tuin Val d’Yser te Bambecque
• Compolin aan de boerderij van Henri-Dominique Coulier te Killem-Lynde
• Animatie aan het rusthuis “Fleur de lin”

van juni tot september

0

Neem deel aan de blauwe rally op het aangegeven parcours van de vlasroute om het vlas
in z’n zomerse blauwe kleur te bewonderen. Met behulp van een vragenlijst ontdekt u hoe
vlas gekweekt wordt, u kunt deelnemen aan Vlaamse volksspelen om punten te winnen
en genieten van de animatie langs het volledige traject:

VLASROUTE 2014

Eetgelegenheden op het parcours:
Voor meer details over de eetgelegenheden en de menu’s,
vraag naar het “Menu Rallye Bleu 2014”.

E4

Zoektocht 15 juni 2014

RIJSEL

TOERISTISCHE DIENST HET VLASLAND
5, place du Général de Gaulle
59122 Hondschoote
Tel. 03 28 62 53 00
Mail: otpaysdulin@free.fr
Site internet: otpaysdulin.fr
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Vandaag bestaat het gebouw uit
meerdere woningen.

Zwingelbedrijf
Vanrobaeys, Killem

Rue du Moulin

De Rando-cafés zijn gezellige cafeetjes in het Vlaamse platteland,
dicht bij een wandelroute. Ze zijn
herkenbaar aan het specifieke
bord op hun gevel. De Rando-cafés
op het parcours zijn: Au Tilleul te
Bambecque, Aux Eperons d’Or te
Hondschoote, A L’Autre Epoque
aan de grens met Oost-Cappel, Au
Bon Coin te Killem en Le Longchamp te Rexpoëde. Brochure beschikbaar in
de Toeristische Dienst en op www.paysdeflandre.fr.

Zwingelbedrijf
Decock, Hondschoote
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Zijn voorgevel in Vlaamse Renaissancestijl trekt de aandacht van
de bezoekers. Het gebouw dateert
van 1558 en werd gebouwd met
zandstenen en witte stenen. De
datum is zichtbaar op een steen in
het midden van de kroonlijst. Op
de achtergevel kan men de motieven zien in de vorm van een fles
die de vensters omgeven, ook wel
de “Brugse traveeën” genoemd.

3. Oud zwingelbedrijf
Achille VANBLEU
te Hondschoote
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14. Domein La Saye
te Hondschoote

La Saye is een klein weefsel van lichte
wol waarvan er in de 15e eeuw jaarlijks
meer dan 100.000 stukken geproduceerd
werden. De textielindustrie had een grote
impact op de geschiedenis van het dorp:
de namen van de straten van dit gebied
hebben een link met textiel.

Wist u dat…

13. Oud zwingelbedrijf
Vermersch
te Hondschoote

Opgericht in 1951 door de broers
Vermersch. Ze hebben het vlas
gekweekt op een moderne manier “met een zwingelmachine”
omdat het gebouw uitgerust was
met een turbine. Ze produceerden
300 ha vlas. Het bedrijf was 17
jaar operationeel maar overleefde
de crisis van 1968 niet. Vandaag
is dit oude vlasbedrijf camping “Le
Beverhouck” geworden.

11. Oud zwingelbedrijf
Alphonse DESWARTE
te Killem Lynde

Dit zwingelbedrijf was actief tot
in 1947.

De douanier observeert u terwijl u
de grens oversteekt… Deze foto
kreeg in 2013 de 1e prijs in een
fotowedstrijd die door de Toeristische Dienst van het Vlasland werd
georganiseerd.
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Chemin de Clachoire

Van kapel naar kapel

5. Oude douanepost
aan de
Frans-Belgische grens
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Start aan de
Toeristische Dienst
vervolgens rue Houchard
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Langs het parcours zult u kleine kapelletjes tegenkomen die in Vlaanderen sterk
aanwezig zijn. Ze werden door families
opgericht hetzij voor de aanbidding van
een heilige hetzij uit dankbaarheid voor
de genezing van een zieke. Ze werden
door families onderhouden en opgesmukt
want ze gingen over van generatie op
generatie.

2 - 6 - 7.
2. De Rando-cafés
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Landbouwexploitatie te Hondschoote, begaan om de goede
landbouwpraktijken en het milieu.
Daarom werd de boerderij in 2012
opgericht in het kader van een PVE
(Plan Végétal pour l’Environnement); met als doel om regenwater te recupereren, het vuile water te verwerken alvorens ze in het natuurlijke watermilieu
te gooien. Het winters vlasveld werd gezaaid op 5 oktober 2013 en geplukt
op 15 juni 2014.
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4. Boerderij Vermersch
te Hondschoote
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9. 4 Route de Rexpoëde te Bambecque

Tegenwoordig worden het geplukte vlas en de co-producten d’étoupes gebruikt bij het
vervaardigen van remplaten
voor gemotoriseerde voertuigen. Men gebruikt het vlas
eveneens voor de vervaardiging van autodeuren en het
wordt zelfs in de luchtvaart
aangewend!

Bijzonder huis dat vroeger onderdak bood aan een prefectuur van de douane
(teken van het belang van de grenshandel).

Een markering op de grond
in de vorm van een blauwe
vlasbloem zal u de weg
wijzen op het parcours.
Het traject omvat ongeveer
30 km. Gelieve de akkers
onderweg te respecteren.

Vlasveld
Actieve vlasfabriek
Oude vlasfabriek
Animatie zoektocht
Café

12. Boerderij Coulier Compolin te Killem Lynde

Compolin is teelaarde die ontstaat uit de recuperatie van stoffen en deeltjes
van milieuvriendelijk vlas. Het is een uitstekend product om de fysische structuur van de grond te verbeteren en lichter te maken. Hij verbetert eveneens
het biologische leven van de bodem dankzij zijn compostvolume en een
voedzame werking die voordelig is voor de planten.

10. Botanische tuin van Val d’Yser te Bambecque

Het 2,6 ha grote terrein bestaat uit verschillende percelen met verschillende
thema’s. Men treft er een verzameling van meer dan 1200 plantensoorten
en -variëteiten aan: inheems, exotisch, gewoon, spectaculair of verrassend,
maar er is ook nogal dierlijke biodiversiteit. Hij bevat ook een Vlaamse tuin
van 600 m², aangelegd volgens een model geïnspireerd op plattelandstuinen.

8. School Jean de La Fontaine te Bambecque

Het project situeert zich in een HQE-proces (gebruik van natuurlijke materialen). De constructie is van hout (Douglas), isolatie in houtwol, katoenwol
en een fermacelplaat (genre placo). De isolatie van het plafond is in katoenwol, de vloer in linoleum geplaatst op een verwarmde dalle. Het regenwater
wordt gerecupereerd voor het sanitair, de zonnepanelen zorgen voor warm
water en voor de verwarmingsketel worden hout- en vlaskorrels gebruikt.

Restaurant
Overnachting
Gevaarlijk kruispunt
Dorp
Grote verkeersassen
Grens

