Zondag 23 februari 2020 - Geuzentocht - Nieuwkerke
Startplaats:

Ontmoetingscentrum ” ’t Seultje ”
Seulestraat 47
8950 NIEUWKERKE

Afstanden & Starturen:

Aankomst:

07u00 tot 15u00
5,2 km & 10,8 km
07u00 tot 13u00
15,2 km
07u00 tot 12u00
20,5 km
07u00 tot 11u00
23,7 km
De aankomst dient bereikt vóór 17u00

Inschrijvingsprijs:

2,50 EUR (1,00 EUR korting voor federatieleden)

Geuzentocht – Nieuwkerke
Nieuwkerke komt voor het eerst voor in 1080 onder de benaming Nova ecclesia. Deze plaats, die ook
West-Nieuwkerke werd genoemd, behoorde aanvankelijk toe aan de abdij van Zonnebeke. Er was
reeds een kapelanie in 1271. De zuidelijke uitloper tot aan de Leie, "La branche d'Oosthove" (zie hoeve
"Oosthove"), sloot op bestuurlijk vlak aan bij Nieuwkerke, kerkelijk echter hoorde het bij de
aangrenzende parochie Ploegsteert. Naast de dorpsheerlijkheid lagen op het grondgebied Nieuwkerke
nog een aantal andere heerlijkheden onder meer Niepkerke (zie Niepkerkestraat) en een groot deel
van de Vierschaar van Oekene en Spiere zie de straatnaam Spiervelden. Nieuwkerke behoorde tot de
kasselrij Belle (Bailleul), en, tot de
kasselrij Waasten sinds het
grensverdrag (1769) tussen de
Oostenrijkse Nederlanden en
Frankrijk cf. de 4 bewaarde
grenspalen. Aan de ene zijde zijn ze
versierd met de dubbelkoppige
adelaar en aan de andere zijde met de Franse lelie, beide heraldische symbolen voor respectievelijk
Oostenrijk en Frankrijk.

5,2 km
De 5,2 km is toegankelijk voor iedereen. We starten langs
het vermaarde Hazekasteel. Een oud volkscafé. Maitje is al
de derde generatie die dit café uitbaat. Ze staat er al meer
dan 40 jaar. Het café is ook gekend voor zijn specialiteit
van het huis, de huisgemaakte picon. Zelfs Jeroen Meus
van Dagelijke Kost kwam in 2012 eens langs bij Maitje om
die picon te proeven! Naast de lekkere picon kan je ook
genieten van een partijtje biljart.. We gaan langs de markt naar de Waterstraat in de Naaikorfstraat en
komen via het speelplein terug aan de start.

10,8 km
De 10,8 km laat de kleinste afstand al vlug in de steek om de
Pont d’Amour van dichtbij te bekijken. We genieten van het
uitzicht op de Kemmelberg. We dwarsen de Dranouterstraat
en vervolgen onze weg onverhard tot bijna aan de rust. Na de
rust gaan we door de Wulvestraat en naar de Walletjes. De
Walletjes in Amsterdam zijn beroemd om heel andere
redenen, maar de Heuvellandse Walletjes, genoemd naar de
heerlijkheid Waldries die er net tegenover lag, zijn minstens
even aantrekkelijk. Bovenop die heuvel, vlakbij het centrum
van Nieuwkerke, krijg je een geweldig uitzicht over de hele Westhoek en Noord-Frankrijk. We
vervolgen naar de start maar gaan eerst het minder gekende Louftjesbos, verscholen achter de
gebouwen van aardappelbedrijf Clarebout, een bezoekje brengen. Het bos is ongeveer 1,2 ha groot en
werd een 10-tal jaar geleden door kinderen uit het dorp aangeplant.

15,2 km
De 15,2 km gaat mee met de 10,8 km, maar maakt na de rust eerst nog een lus. Het gaat richting FransVlaanderen met zijn vele straatnamen op het platteland nog in het “Vlaemsch” gespeld. Mooie
voorbeelden zijn “Schoonemaegdstraete” en “Eeckelstraete” (aan onze kant is dat netjes de
Eikelstraat). Geniet volop van het uitzicht op de heuvelrij van Katsberg tot Kemmelberg. We gaan een
tweede keer rusten en keren met de 10,8 km terug naar de start.

20,5 km
De 20,5 km maakt na de rust net als de 15,2 km een lus. Via de buitenwijken
van Bailleul bereik je de flanken van de Leievlakte en Brasserie Beck, gekend
voor het biertje Hommelpap. Daarna klimt het pad op naar de Ravelsberg
met zijn prachtige panorama’s op de West-Vlaamse bergen. Je daalt weer
af via de plantentuin van Bailleul en een open landbouwlandschap. Na een
tweede rust gaan we richting groot Westhof, met restanten van een
betonnen constructie in de aanpalende weide, en klein Westhof. De
Breemeersen een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha gelegen in
Nieuwkerke (deelgemeente van Heuvelland) reikt
zich voor onze ogen. Natuurpunt is de eigenaar en
zorgt tevens voor het beheer. De Breemeersen is
een groot graslandgebied gelegen in de Leievallei.
Dit open landschap bestaat uit een lappendeken
van weilanden, hooilanden en hooiweiden met
daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en
houtkanten. In het spoor van de andere afstanden gaan we samen naar het
einde.

23,7 km
De grootste afstand gaat samen met de 20,5 km naar de rust, maar maakt een grotere lus na de rust.
Tot aan de botanische tuin. Deze botanische tuin biedt heel het jaar door heel wat moois en heeft een
gedeelte met wilde planten en ook een gedeelte gewijd aan geneeskrachtige kruiden. We hebben
constant prachtige vergezichten tot Bailleul. Aan de Keerseboom vervoegen we de andere afstanden.

