Zondag 24 februari 2019 - Geuzentocht - Nieuwkerke
Startplaats:

Ontmoetingscentrum ” ’t Seultje ”
Seulestraat 47
8950 NIEUWKERKE

Afstanden & Starturen:

Aankomst:

07u30 tot 15u00
5,8 km & 10 km
07u30 tot 13u00
15,7 km
07u30 tot 12u00
20,2 km
07u30 tot 11u00
23,8 km
De aankomst dient bereikt vóór 17u00

Inschrijvingsprijs:

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

Geuzentocht – Nieuwkerke
Het dorpsplein van Nieuwkerke wordt bepaald door de driebeukige romaanse Onze-Lieve-Vrouwkerk
en het voormalige gemeentehuis. Het loont de moeite om even de Onze-Lieve-Vrouwkerk binnen te
stappen, waar de marteling en executie van drie priesters uit Reningelst door de bosgeuzen wordt
afgebeeld op de glasramen. Het gemeentehuis vormt de stille getuige uit de middeleeuwse
bloeiperiode. Toen telde Nieuwkerke meer dan 8.000 inwoners en vormde het de kern van de
florerende lakennijverheid ten zuiden van Ieper. De sierlijke glooiingen van dit heerlijk stukje WestVlaamse getuigenheuvels worden vooralsnog onttrokken door de gebouwen van Clarebout Potatoes,
wereldwijd bekend in de aardappelsector. “De Seule“, een klein vredig gehucht ligt op het kruispunt
van zes grenzen. Op een rijtje gezet: gemeentegrens, provinciegrens, gewestgrens, rijks- en taalgrens.
De grens tussen de bisdommen Brugge en Doornik maakt het halve dozijn vol.

5,8 km
De 5,8 km is toegankelijk voor iedereen. We gaan langs Vakantiehuis de Bosgeus. Bosgeus is ook het
Heuvellands blond bier. Hergist in de fles. Gebrouwen als huisbier. Met toevoeging van appelsap uit de
boomgaard. JJ Crowe Brown Beer is een speciaal gebrouwen
bier ter herinnering aan wat er in WOI gebeurd is tijdens de
slag om Nieuwkerke eind april 1918 in en rond De Bosgeus.
Voor zijn heldendaden heeft JJ Crowe te velde uit handen
van King George V de grootste onderscheiding mogen
ontvangen, namelijk het Victoria Cross. Ook heeft hij de
grootste onderscheiding mogen ontvangen die Frankrijk uitreikt voor mensen die iets speciaals hebben
gepresteerd in hun leven. We gaan het brugje over, steken de Kemmelstraat over. We maken een lus
en gaan via de nieuwe verkaveling over de markt terug naar de zaal.

10,0 km
De 10,0 km gaat met de grotere afstanden langs het vlonderpad naar de
Eikelstraat. We passeren “Westhof Farm Cemetery“ een Britse begraafplaats
die 131 Commonwealth soldaten en 5 Duitse oorlogsslachtoffers herbergt.
Helemaal achteraan de militaire begraafplaats de zerk van Thomas Donovan.
Van thuis uit had Donovan zonet het nieuws ontvangen dat zijn broers
gedood werden in de strijd. Om bij zijn moeder te zijn, vroeg hij om
zorgverlof, maar het werd geweigerd. Wanhopig wilde hij terug naar huis.
Zonder verlof toestemming, waagde hij zich aan een vierde desertiepoging.
Waarna hij opgepakt werd en genadeloos geëxecuteerd op 31 oktober 1917.
Zijn moeder had reeds drie zonen in de oorlogsstrijd verloren. De Kruistombe
gelegen aan de rand van de Leievallei werd ter nagedachtenis aan de moord
op drie priesters opgericht. Een steile graswegel geprangd tussen
prikkeldraad voert over de Zwartemolenheuvel. Op de top
een prachtig zicht over een groot deel van Heuvelland en de
Rijselse banlieu. Vroeger stond hier een molen in bezit van de
familie De Swarte, dit verklaart de herkomst van de naam.
Het houten calvariekruis op de top werd opgericht ter
nagedachtenis van de gebeurtenissen van de 16de eeuw. We
gaan rusten. Na de rust gaan we langs De Kauwackers waar
je kan tafelen met zicht op de wijngaard. We gaan door het
Louftjesbos, verscholen achter de gebouwen van
aardappelbedrijf Clarebout Potatoes. Het bos is ongeveer 1,2
ha groot en werd 10 jaar geleden door kinderen uit het dorp
aangeplant. En we bereiken de start.

15,7 km
De 15,7 km gaat mee met de 10,0 km, maar maakt na de rust samen met de 20,2 km een lus. Het gaat
richting Frans-Vlaanderen 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. De Coin Perdu
oftewel De Verloren Hoek. Frontierewinkel, pompstation en kruidenierszaak. In vervlogen tijden
profiteerden de grenswinkels (frontierewinkels) van een uitgebreid klantenbestand dat zich min of
meer legaal tegoed deed aan koopwaar als goedkopere benzine, wijnen, kazen, picon om van tabak en
koffie niet te spreken…We gaan een tweede keer rusten en keren met de 10,0 km terug naar de start.

20,2 km
De 20,2 km gaat mee met de 10,0 en 15,7 km tot aan de Eikelstraat. We passeren 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 de
Westhovestraat staat een oude grenspaal. Deze grenspalen gaven de
grens tussen Frankrijk en de Nederlanden weer. We lopen een eindje
langs de grote baan naar Belle maar slaan al vlug af naar Le Feutre en

Forceville. Na de rust gaan we aan de calvarie naar beneden. We duiken het Papestraatje in. Deze holle
weg is vermoedelijk een overblijfsel van de oude Romeinse heirweg die Cassel met Wervik verbond.
Bij de Kauwackers nemen we een stuk door de velden en samen met de andere afstanden gaan we
naar de start.

23,8 km
De grootste afstand gaat samen met de 20,2 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.

