
DIKSMUIDE
LO RENINGE
HONDSCHOOTE
EKELSBEKE
DRINKAM
HOLKE
SINT-OMAARS
ESKE
WISKES
TERWAAN (TERENBURG)

NIEUWE WEGEN NAAR SINT-JACOB VAN 
COMPOSTELLA IN VLAANDEREN

VAN 20 TOT 28 
JULI 2019

9 dagen 
220 km



DAG 1 – 26 KM – 2 MOGELIJKE VERTREKKEN 
Zaterdag 20 juli 2019 : 
Diksmuide – Lo-Reninge

 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek) : Vertrek vanaf  
de Grote Markt van Diksmuide met muzikaal entertainment met 
«Les Sakanotes»
 Om 9u30 : Officiële opening van de tocht en zegening in de 
Sint-Jacobskapelle (km 3,4) in aanwezigheid van de burgemees-
ter en de deken aan Diksmuide.  Muzikaal entertainment met 
«Les Sakanotes» en eventueel bezoek aan de kerk.
 Oversteek van de IJzer per veerboot bij café ‘ Fot’oeil 
’(tussen 9u30 en 11 uur) (km 5,7)
 Ontdekking natuurvallei van de  «De Blankaart»
 Van 11u tot 12u (laatste vertrek): Vertrek vanaf  het café 
«Herberg De Knocke» (km 11,2)  in Knokkebrug - Mogeli-
jkheid om uw picknick te nuttigen in het café.
 Aankomst in Lo-Reninge – drink op de vriendschap in de 
geest van Sint-Jacob (Pot jacquaire de l’amitié)
 Terugkeer (optie) met de bus tegen 17u00

Voor overnachtingen en eetgelegenheid in Lo-Reninge 
- Informeer bij de dienst toerisme op het nummer +32 
58 28 91 66 of info@lauka.be – www.lauka.be  
Voor logies in  Diksmuide : www.bezoekdiksmuide.be 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie met 
Diksmuidse Boterkoek bij vertrek en een drankje bij 
aankomst. 

DAG 2 – 21 KM – 2 MOGELIJKE VERTREKKEN
Zondag 21 juli 2019 : 

Lo-Reninge - Hondschoote 

 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek vanaf  de 
Grote Markt van Lo-Reninge 
 Van 11u00 tot 12u00 (laatste vertrek): Vertrek van café 
“’T Hoekske” in Izenberge – Mogelijkheid om uw lunch te be-
nuttigen in het café
 Aankomst bij Café “Les éperons d’Or” in Hondschoote – Pot 
jacquaire de l’amitié
 Mogelijkheid om een rondleiding met gids in het stad-
huis te doen (betalend)
 Om 16u00 : beiaardconcert
 Terugkeer met de bus tegen 17u00

Voor overnachting en eetgelegenheid in Hondschoote 
– Informeer bij de dienst toerisme op het nummer 
03 28 62 53 00 of hondschoote-tourisme@ot-hauts-
deflandre.fr – www.ot-hautsdeflandre.fr 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus: € 5 / persoon

*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst. 

DAG 3 – 26 KM – 2 MOGELIJK VERTREKKEN 
Maandag 22 juli 2019 :

 Hondschoote – Ekelsbeke 

 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek bij café “La 
Chope” in Hondschoote. 
 Van 11u00 tot 12u00 (laatste vertrek): Vertrek bij café 
“La Mairie” in Westkappel -  Mogelijkheid om maaltijd met  kof-
fie te benuttigen op reservatie 03.28.62.53.17
 Picknickplaats achter het stadhuis van Westkappel
 Uitzonderlijke opening van het kasteelpark van Westkappel
 Mogelijkheid om de kerk van Wylder te bezoeken
 Aankomst bij “Gites des Roses” in Esquelbecq - Pot jac-
quaire de l’amitié
 Terugkeer met bus tegen 17u00
 Om 19u00 : maaltijd met muzikaal entertainment met de 
groep “Boom’n van de Weireld” bij “Gites des Roses” in 
Esquelbecq – Terugreis met shuttle

Voor overnachtingen in Esquelbecq – Informeer bij de 
dienst toerisme op het nummer 03 28 62 88 57 of es-
quelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
www.ot-hautsdeflandre.fr 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst. 

Maaltijd + animatie: € 17 of € 19 (apéritief + 
hoofdgerecht + dessert + café)

DAG 4 – 19 KM 
 Dinsdag 23 juli 2019 : 

Ekelsbeke - Drinkam
 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek bij café/
restaurant “La Chèvre Book’in” in Esquelbecq – Parking “De la 
Chënaie”
 Bezoek de kerk de Bissezeele
 Picknickplaats bij Crochte – Zorg zelf  voor een picknick
 Uitzonderlijke opening van de molen van Pitgam
 Aankomst in de feestzaal in Drincham - Pot jacquaire de 
l’amitié
 Rondleiding met gids door de kerk en bij de broodoven
 Terugkeer met de bus tegen 17u00
 Om 19u00 : maaltijden met geanimeerde verhalen van 
«Jean-François Queniart» in Drinkam - Terugreis met de 
shuttle

Voor overnachting  in Drinkam en omgeving – Infor-
meer bij de dienst toerisme op het nummer 03 28 62 
53 00 of esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr 
www.ot-hautsdeflandre.fr

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst. 

Maaltijd + animatie : : € 10 (hoofdgerecht + des-
sert - zonder drankje)



DAG 5 – 23 KM – 2 VERTREKKEN MOGELIJK
Woensdag 24 juli 2019 : Drikam - Holke

 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek bij de feest-
zaal van Drikam
 Van 11u00 tot 12u00 (laatste vertrek): Vertrek bij café 
“Au Saint Pierre” in Kapellebroek – Mogelijkheid om maaltijd 
met koffie te benuttigen op reservatie 03.28.21.00.10
 Bezoek aan de Saint Jacques kerk tussen 10u00 en 
15u00 in Kapellebroek
 Aankomst bij de feestzaal van Holke - pot jacquaire de 
l’amitié
 Terugkeer met bus tegen 17u00
 Om 19u00 : maaltijd met muzikale animatie van “Fredd” 
in Holke – Terugkeer met shuttle

Voor overnachting in holke en omgeveing – Informeer 
bij de dienst Toerisme van Waten op het nummer 03 
21 88 27 78 of watten-tourisme@ot-hautsdeflandre.
fr  – www.ot-hautsdeflandre.fr

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst. 

Maaltijd + animatie : : € 10 (hoofdgerecht + des-
sert - zonder drankje)

DAG 6 – 30 KM – 2 VERTREKMOGELIJKHEDEN
Donderdag 25 juli 2019 : 

Holke – Sint-Omaars

 Van 8u tot 9u (laatste vertrek) : Vertrek bij de feest-
zaal in Holke
 Van 11u00 tot 12u00 (laatste vertrek): Vertrek bij café 
– restaurant ‘au Bistro Gourmand’ in Houlle.  Mogelijkheid om 
maaltijd aan 14 euro te benuttigen op reservatie 0033 3 21 39 
68 49
 16u30 aankomst in Saint Omer bij de castrale motte, on-
thaal door de burgemeester
  Vriendschapsdrink / Pot jacquaire de l’amitié
 17 tot 18 uur  :  Rondleiding met gids in de kathedraal
 Terugkeer met de bus (optie) om 18 uur

Voor overnachting  en restaurants in Saint-Omer :  In-
formeer bij de dienst toerisme op het nummer 0033 3 
21 98 08 51 - www.tourisme-saintomer.com 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst.

DAG 7 – 33 KM – 2 VERTREKMOGELIJKHEDEN
Vrijdag 26 juli 2019 : 

Sint-Omaars  naar  Eske
 Van 8u00  tot 9u00 (laatste vertrek) : Vertrek bij ‘ Moulin 
à Café ‘ in Saint Omer
 Bezoek van ‘ Moulin à Café’ op aanvraag
 Van 11u tot 12u (laatste vertrek) : vertrek bij de Brasse-
rie Au Bon Coin in Arques – middagmaal mogelijk : te reserve-
ren op 0033 3.21.93.64.83
 Aankomst bij de  Foyer Rural in Ecques – vriendschapsdrink 
/  pot jacquaire de l’amitié
 16u30 : onthaal door mevrouw de burgemeester
 17u : Rondleiding met gids door de kerk
 Terugkeer met de bus (optie) tegen 18u00

Overnachting en restaurants in Ecques of omgeving 
: zie  Office de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 0033 3 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst.

DAG 8– 24 KM – 2 VERTREKMOGELIJKHEDEN
Zaterdag 27  juli  2019 : 

Eske naar Wiskes
 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek bij de  Foyer 
Rural à Ecques
 Van 11u tot 12u (laatste vertrek) : vertrek bij la Cou-
pole in Helfaut.  Mogelijlkhied tto eigen picknick of  een snelle 
hap in de cafétaria in la Coupole (sandwiches, warme snacks 
en  salades)
 Aankomst bij de Abdij St-Paul in Wisques – vriendschaps-
drink /  pot jacquaire de l’amitié
 16 uur : rondleiding in de Abdij
 Terugkeer met de bus (optie) tegen 17u00

Overnachting in de abdij Saint Paul : http://www.ab-
baye-saint-paul-wisques.com/hotellerie/ 
Overnachting in de abdij Notre Dame : 03.21.95.12.26 
of ndwisques@wanadoo.fr 

Overnachting en restaurants in Wisques en omge-
ving – zie Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 0033 3 21 98 08 51 – www.tou-
risme-saintomer.com 

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie 
bij vertrek en een drankje bij aankomst. 



DAG 9– 23 KM – 2 VERTREKMOGELIJKHEDEN & 
FEESTELIJKE AANKOMST 

Zondag 28 juli 2019 : Wiskes  -  Terwaan
 Van 8u30 tot 9u00 (laatste vertrek): Vertrek bij de Abdij Notre Dame in Wisques – lokaal naast de 
gastenverblijven
 Van 11u tot 12u (laatste vertrek) : vertrek bij de Salle des fêtes de Cléty (naast het gemeentehuis) –
eigen picknick mag hier opgegeten worden

 Aankomst bij ‘la Maison de l’Archéologie à Thérouanne met muikale animatie door « Les Sakanotes »
 16u : ontvangst door de burgmeester
 16u30 – 17u15 : Bezoek aan het ‘Maison de l’Archéologie’ 
 afsluitend concert gebracht door « A travers Champs » en  vriendschapsdrink /  pot jacquaire de l’amitié

 Terugkeer met de bus tegen 18u00

Registratie voor de trekking*: € 3 / persoon
Terugkeer met de bus of shuttle: € 5 / persoon
*Het inschrijfgeld geeft recht op een kopje koffie bij vertrek en een drankje bij aan-
komst.

Informatie & reservatie
Amis et pèlerins du Westhoek
53 rue Coppens
59122 HONDSCHOOTE
E-mail : pelerinsduwesthoek@hotmail.com
Tél : 03.28.22.01.60 ou 06.43.83.15.70
www.pelerinsduwesthoek.com


