Reservaties via onze online-boetiek www.ot-hautsdeflandre.fr of in
het toeristisch Infokantoor

www.ot-hautsdeflandre.fr
@HautsdeFlandre

BERGUES
TOURISME

ESQUELBECQ
TOURISME

9, place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Tél : 03 28 62 88 57
esquelbecq-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

5, place du Général De Gaulle
59122 HONDSCHOOTE
Tél : 03 28 62 53 00
hondschoote-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

VOLCKERINCKHOVE
TOURISME

WATTEN
TOURISME

WORMHOUT
TOURISME

12, rue de Dunkerque
59143 WATTEN
Tél : 03 21 88 27 78
watten-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

Communauté de Communes
des Hauts de Flandre

D e ÉD
ITI
6
1

E

CCHF

2e éditie

60, place du Général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Tél : 03 28 62 81 23
wormhout-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

Wij danken alle Gemeentelijke Diensten van elke gemeente op het parcours,
alsook alle vrijwilligers die zich inzetten voor deze manifestatie.
Siège social CCHF
468 route de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél. 03 28 29 09 99 (choix 1)

ZATERDAG 8 - ZONDAG 9 JUNI 2019

HONDSCHOOTE
TOURISME

Le Beffroi, Place Henri Billiaert
59380 BERGUES
Tél : 03 28 68 71 06
bergues-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

13, rue de l’ancienne gare 59470
VOLCKERINCKHOVE
Tél : 03 28 62 07 73
volckerinckhove-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

PROGRAMMA

Programma van ZONDAG 9 JUNI
DE BLAUWE RALLYE - 16de editie

Dienst Toerisme Hauts de Flandre, in samenwerking met de vlaskwekers en
de plaatselijke verenigingen nodigen u uit om de cultuur en het leven van het
vlas te ontdekken op het “Lin’Contournable Festival”.

Kleed je in het BLAUW of in LINNEN voor deze gelegenheid!!!

Programma van ZATERDAG 8 JUNI

Om het vlas met zijn blauwe zomerjasje te bewonderen, fiets je dit circuit van om en bij de 35km.
Neem onderweg deel aan de animaties, vul ook de vragenlijst in, ontdek de cultuur van het vlas op
een amusante manier en win één van de talrijke prijzen.
En denk er aan dat je deze ‘Route du Lin’ (Vlasroute) de hele zomer kan fietsen (maar dan zonder de
animaties).

 Wandeling (te voet) : 9u – 16u30 samen met een natuurgids rond het thema van het vlas: de
fauna en flora rond het vlasveld (15 km) - 25 € met maaltijd BETALEN
 Bezoek van een vlasveld : 9u30 et 10u30 afspraak vóór het vlasveld met een kweker die je alle
geheimen van deze duizendjarige plant onthult. Gratis – Inschrijven verplicht
 Mode défilé van huwelijkskledij, kledij prêt-à-porter en accessoires op basis van vlas (in
samenwerking met Amélie A., Grenier du Lin en Boutique du Lin)
* om 14u30 en 16u in het stadhuis van Hondschoote
* om 18u bij Grenier du Lin (2 rue des Moëres in Hondschoote) met een andere selectie kledij
 Films en documentaires : 14u – 17u30 over de vlascultuur en de nieuwe toepassingen (van
Pauline Legrand, Dominique Druez, © CELC, archiefbeelden Goodideas production, realisatie Benoit
Millot) in het stadhuis van Hondschoote
 Fototentoonstelling : 14u – 17u30 over de Vlascultuur door David Debruyne in het stadhuis van
Hondschoote.
 Wandelen met een sofrologe : 14u30 – 16u30 samen met Cécile Vermersch (gediplomeerd
sofrologe) - 15 € BETALE
N

BETA

LEN
INSCHRIJVING 3 € / pers. :
* via onze online-boetiek www.ot-hautsdeflandre.fr
* de dag zelf van 8u30 tot 11u30
- Hondschoote Toerisme - 5 place du Général de Gaulle in Hondschoote
- in het kasteel van Westkappel - rue Jean Chocqueel
 Einde van de animaties 17u, vragenlijsten indienen tot 18u bij de inschrijvingspunten.





IN HONDSCHOOTE :

IN WARHEM :


in het kader van ‘Rendes-vous aux Jardins 2019’ (Afspraak in de tuin). Bezoek aan de Mildreda-tuin
(gratis toegang op vertoon van de vragenlijst Rallye Bleu)

IN REXPOEDE :


Op het menu : Champagnesoep – Streekterrine – Zomers slaatje – lijnzaadbrood – Gevogeltegebraad
van de chef, aardappel in de schil, groentenmozaïek. – Verwenkoffie – 1 drankje.

In de ‘Petite Ferme Flamande’ (kinderboerderij) kan je het vlas ontdekken in het reuze-labyrint. Ontdek
tijdens je zoektocht de verschillende stappen die het vlas doorloopt van zaad tot bloem. Degustatie ‘Porc
(varkensvlees) du Haut Pays’

IN BAMBECQUE :



in het kader van “Rendez-vous aux jardins 2019” (afspraak in de tuin) bezoek de tuin van Val d’Yser
(voordeeltarief van 2.50€/pers op vertoon van de vragenlijst Rallye Bleu ter plaatse te betalen) BETALEN
Animatie in Café Rando « Au Tilleul » (De Linde) tot 16u

IN KILLEM :


Animation in Café « Au Bon Coin »

Van 16u30 tot 17u30 : Muzikale animatie op de markt van Hondschoote
Geniet van de eet- en drankstandjes te vinden onderweg langs het hele parcours.
Activiteiten te reserveren via onze online-boetiek
www.ot-hautsdeflandre.fr of in het toeristisch infokantoor .
voor alle info, Hondschoote Toerisme op 0033 3 28 62 53 00
BETALEN

EN

In het stadhuis zijn er diverse animaties en infostands van onze vlasverwerkende partners (verdeling van
lijnzaad, infostand Energie Hauts de Flandre, cosmeticaproducten, composieten, …). Gekke Fietsen op
de Grote Markt. Animatie in ‘Grenier au Lin’.

Boerenmarkt door de vereniging « Trésors de Flandre » van 10u tot 19u


EN

Ontdek Hondschoote op een alternatieve manier dankzij ons speelse ontdekkingstocht « Défi Lin »
Gratis beschikbaar bij Toerisme Hondschoote (waarborg te betalen).

BETAL

Langs het parcours van 8u30 tot 17u

 Vertelwandeling « De Vlaskoopman » : 17u in het gezelschap van Jean-François Quéniart
6 € / volw. en 3 € / kind. (4-14 jaar) BETAL
 Geanimeerde Maaltijd « De drie spinsters » : vanaf 19u30 door de vereniging « Legenden in
Hauts de Flandre » in Rekspoede - 28 € / volw. of kindermenu : 10 € BETALEN

Fietsverhuur mogelijk - 12,50 € per dag (vooraf reserveren, niet meer mogelijk de dag zelf)

Lin’Contournable Festival 2020 : op 13 en 14 juni

