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Om het circuit van juni tot
september af te leggen,
volgt u de markering op
de grond die een blauwe
vlasbloem voorstelt.
Het circuit is ongeveer
36 km. Bedankt voor
het respecteren van
de gewassen op het
parcours.
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DE NOORDMEULEN in Hondschoote
Rue Coppens
Deze staakmolen wordt beschouwd als een van de oudste
molens in Europa. Hij draagt op een van zijn balken de datum
van 1127 evenals de naam van de molenaars. In 1888 werden
een paar molenstenen op de eerste verdieping en een buil*
toegevoegd (*een achthoekige trommelzeef die is bedekt
met zijden gaas van verschillende maaswijdte om bloem te
scheiden van gries en zemelen). De molen stond aanvankelijk
aan de andere kant van de weg maar werd verplaatst naar de huidige locatie
omdat de draaiende molenwieken de paarden en het vee deden schrikken.
1

VERENIGING LES AMIS ET PELERINS DU WESTHOEK in 2
Hondschoote
53 rue Coppens - Tél : +33 (0)3.28.22.01.60
Het doel: herwaarderen en rehabiliteren, met de steun
van de stad Hondschote en het CCHF, van het pad van
de Westhoek naar Santiago de Compostella. Ontdek van
20 tot 28 juli 2019 deze 9 etappes van ong. 20 of 30 km
wandelen en animatie. Info en compleet programma op
de site cchf - Agenda Culturel. De vereniging herbergt
ook pelgrims en wandelaars in het voormalige molenaarshuis.
3

DE VLASZWINGELARIJ DECOCK in Hondschoote
De familie Decock, woonachtig in Hondschote sedert 1695,
heeft vlas gegraveerd in haar DNA. Bertrand, Frédéric en
Géraud Decock, samen met hun 40 werknemers, belichamen
deze 3e en 4e generatie ondernemers wiens industriële
avontuur in 1949 begon met hun grootvader. Vanuit hun
toeleveringsgebieden (3.500 ha) heeft de zwingelarij een
verwerkingscapaciteit van 20.000 ton vlasstro / jaar, voor een
productie van 6.000 ton vezels / jaar.

CHAMBRES D’HOTES « UN MOMENT ZEN » te Warhem 4
384 Steen Weg . Tél : +33 (0)6.11.58.37.95
Breng een moment van ontspanning door: 2
gemeubileerde verblijven voor 2 personen met een
romantische inrichting die plaats bieden aan een
paar, uitgeruste keuken en badkamer, woonkamer,
slaapkamer, tv, terras met tuinmeubels in de zomer. Privé
ontspanningsruimte met jacuzzi en sauna. Ontbijt. Het
hele jaar geopend.
5

WARHEM, « Village Patrimoine©»
Het erfgoeddorp Warrem dankt zijn charme aan de oude
gebouwen en huizen rond de kerk. Zijn reus bestendigt de
nagedachtenis aan Jan Dequidt die in 1722 de aardappel in
Vlaanderen introduceerde, ruim voor Parmentier. 1,5 km
circuit. (Folder verkrijgbaar op het gemeentehuis van Warrem
of het bureau voor toerisme van Hondschote).

6
DE TUIN VAN MILDREDA in Warhem
12 place Henri Vandaele - Tél : +33 (0)3.28.62.06.45
Tuin van 3000 m2 rondom het huis. Aan de voorkant, een
gestructureerde tuin, struiken, vaste planten, gesnoeide
taxus. Achter, een vrijere tuin, massieven van Engelse
rozen, vaste planten, weide met grassen, vijver omgeven
door prieel, dubbele haag van honderdjarige buxus.

DE KLEINE VLAAMSE BOERDERIJ in Rexpoëde
21 route de Bergues - Tél : +33 (0)6.71.81.61.49
Amélie en Julien heten u welkom op hun educatieve boerderij:
school, recreatiecentra, Medisch-Educatieve Instituten
en anderen kunnen de agrarische wereld, dieren en alles
wat ermee te maken heeft ontdekken. Amélie organiseert
verjaardagsfeestjes voor kinderen van 4 tot 11 jaar oud en
biedt aan om een schattenjacht te organiseren, koekjes of
taarten te bakken, te knutselen. Sla het labyrint niet over waar u op een leuke
manier de vlascultuur kunt ontdekken.
7

HET BRIARDE-KASTEEL in West-Cappel
8
Het dateert uit de 18e-19e, omgeven door grachten en
een prachtig park van 4 ha vol bomen. Het staat in de
inventaris van historische monumenten en sommige
delen van het kasteel zijn geklasseerd als Monument
Historique. Het is volledig ingericht en bewoond door
de eigenaars. Open voor rondleiding (5 € per persoon)
het weekend van de Open Monumentendagen, in de
namiddag van 21 en 22 september 2019. Wandelen in
het park is mogelijk (2 € per persoon).
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DE TUIN VAN DE IJZERVALLEI in Bambecque
Rue du perroquet vert - Tél : +33 (0)3.28.68.58.57
Deze aangelegde tuin, van 26 000 m2, bevat momenteel
meer dan 1400 soorten en variëteiten van bomen, struiken
of kruidachtige planten die kunnen groeien in de tuinen
van onze regio, wild of gecultiveerd voor verschillende
doeleinden (sier, groente, fruit, medicinaal ... ). Het is
gelukt om een omgeving te creëren die bevorderlijk is
voor de biodiversiteit, er is een rijke fauna. Rondleidingen en evenementen bij
de opendeurdagen die twee keer per jaar worden georganiseerd.
9

LE CAFE RANDO « Au Tilleul » in Bambecque
10
23 rue Principale - Tél : +33 (0)3.28.27.64.92
Een halte op uw route, vergeet niet te stoppen in de cafés
rando. Deze gezellige etablissementen zijn verspreid over
het Vlaamse platteland, niet ver van een wandelpad. Ze
verwelkomen u het hele jaar door en zijn herkenbaar aan
het uithangbord op hun gevel.
11 SCHOOL JEAN DE LA FONTAINE in Bambecque

Het project maakt deel uit van een HQE-aanpak (gebruik
van natuurlijke materialen). De constructie is een
houten frame met een houten bekleding (Douglas), een
dampscherm, isolatie van houtwol en katoen en een
fermacel plaat (soort placo). De plafondisolatie bestaat uit
watten, de vloer is van linoleum op een verwarmingsplaat.
Het regenwater wordt opgevangen voor sanitaire
voorzieningen. Zonnepanelen zorgen voor warm water. Een ketel die op meerdere
brandstoffen kan werken gebruikt pellets van hout of vlas voor de verwarming.
ZWINGELARIJ VAN ROBAEYS FRERES in Killem
12
De specialiteiten van deze zwingelarij, gecreëerd in 1928,
zijn vlaskweek, de voorbereiding van textielvezels voor
linnen en katoen spinnerijen, evenals technische vezels voor
isolatie, composietversterking en gebonden textielvlies.
Het bedrijf exporteert naar vele landen in de wereld. De
grootste productie-eenheid bevindt zich in Killem, de
tweede in Fortel-en-Artois. VRF beheert een productie van
6700 ha vlas en heeft nu 130 werknemers.
13

GITE LINENHOF in Hondschoote
38 rue Lamartine - Tél : +33 (0)3.28.68.31.55
Dit huisje is gebouwd met vlas materialen: van de vloer
tot het plafond en de muren (spaanplaat van vlas), de
bekleding van de vloeren en de muren is van linoleum,
de verven zijn op basis van vlas en de pleister van de
gevel bestaat uit vlasdeeltjes. Gite de France voor 6 pers
(3 kamers), volledig ingericht, tv, wifi, tuin, terras en
barbecue (mogelijkheid om per nacht te boeken).

VERENIGING TRESORS DE FLANDRE
14
Opgericht in 1996 door een groep boeren, voor de promotie
van lokale producten. Sinds de oprichting hebben de
oprichters een groepsaanpak opgezet om hun producten
en diensten en de kwaliteit van hun onthaal te verbeteren
met respect voor de lokale tradities en het erfgoed. In
de loop van de jaren hebben andere Vlaamse boeren en
ambachtslieden zich bij hen aangesloten. Nu zijn ze met een
vijftiental leden.
LE GRENIER DU LIN te Hondschoote
2 rue des Moëres - Tél. : +33 (0)3.28.20.79.68
www.legrenierdulin.fr
Elke dag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
uur tot 19.00 uur, behalve op maandagochtend. Kom en
blijf op de hoogte over het linnen. Valérie Van Robaeys
biedt haar collecties heren- en dameskleding aan. De
naaisters van de winkel maken het hele jaar door uw
gordijnen, tafelkleden en mode-accessoires 100% Linnen “Made in Flandre »... Een
ruime keuze aan stoffen laat u ook toe om zelf te creëren!
15
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LA BOUTIQUE DU LIN (Ets Jean Decock) in Quaëdypre
Tél. : +33 (0)3.28.68.62.22 - www.laboutiquedulin.com
Het hele jaar geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur. Grote verkoop van 3 tot 15
juni 2019 elke dag van 10 tot 19 uur (behalve op 9 en 10
juni). De NV Jean Decock zwingelt al vier generaties lang
vlas. In het bedrijf is de linnenwinkel een echte vitrine van
het eindproduct en de nieuwste trends. Nicole en Marie Pierre presenteren hun
brede assortiment: tafel- en keukenlinnen, bedlinnen, gordijnen, stof per meter en
een ruime keuze aan sjaals, zakken, tasjes en andere accessoires in linnen.
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