ONTDEK ONS PATRIMONIUIM

TREK ER OP UIT

Geleid bezoek aan de Sint-Volkwinskerk,
een typische Vlaamse hallenkerk : 2€
Een beklimming van 75 treden
tot aan de beiaard waar je een
panoramisch zicht hebt op de
IJzervlakte, het kasteel en het
dorpsplein dat zijn
oorspronkelijk Vlaams karakter bewaard heeft.

VOETTOCHT «Van de eiken naar het kasteel»
wandeling van 11 km - duur 3h40 - steekkaart met wegbeschrijving te bekomen in het «La Maison du Westhoek».

Bezoek en beklimming : 3 € p/p - 1h / 1h30 *
HET KASTEEL : Laatste getuige van feodale
architectuur in Vlaanderen, een fort is waarschijnlijk
gebouwd op deze locatie uit de 9de eeuw.
Het kasteel van Ekelsbeke
kan niet bezocht, maar u
kunt zien uit de roosters en
de duiventil dateert uit 1606,
en tuinen “à la française”.

MUILEZELTOCHT
1h30' = 20 € per ezel
½ dag = 35 € - dag = 45 €
3 routes mogelijk - enkel de kinderen
mogen op de ezel zitten ride koppeling 35 €/uur
documentatie op aanvraag
EXCURSIE TE PAARD
Uitstapjes met «les Cavaliers
de l'Yser» - inlichtingen
5 rue du Souvenir
03.28.65.78.60
PONYCLUB Mvrw Dervyn rue des Chênes (binnenkort)
FIETSVERHUUR in Dienst voor Toerisme

schilderij A. BAFCOP (1804-1895)

Op het plein, noteer het hostel kasteel(1615) waarin
de gevel is versierd met runen-symbolen en de rue de
Bergues prachtige gevel van de 18de eeuw.

Pottenbakkersatelier

«TERRE DE FLANDRE»
«

demonstratie en uitleg over de
artisanale vakkennis :
tot 10 pers. Vast bedrag 40 €
10 tot 15 persoon : 4 €
16 tot 20 personn. : 3.50 € - + de 20 pers. : 2.50 € *

De dynamische vereniging
« ESQUELBECQ, DORP VAN BOEK »
plant veel activiteiten : de “Nacht van
het Boek” de eerste zaterdag van juli,
de Boekenmarkt, de derde zondag van
elke maand van maart tot oktober, een literaire café…

BEZIN U EVEN OP ONZE
HERDENKINGSPLAATSEN
HERDENKINGSPLEK
«LA PLAINE AU BOIS». een stuk weiland van 2 ha

STREEKBROUWERIJ THIRIEZ :

* bezoeken enkel na afspraak

Jean-François Quéniart, verteller. Informatie en
reserveren op 03.28.62.99.13 of 06.888.50.222

DELEN :

ONTMOET ONZE VAKMENSEN

Via een geleid bezoek zal u alle geheimen leren
kennen van de gisting van het bier van Ekelsbeke
Bezoek gevolgd door een degustatie 3 €/pers – 1h

VERTELLEN WANDELING

*

waar tijdens de 2de wereldoorlog op 28 mei 1940 een
van de grootste oorlogsmisdaden op Franse grond
werd gepleegd.
BRITS OORLOGSKERKHOF : rue du Souvenir

DOE HET FEESTJE De laatste zondag in
augustus, op de “Patate Feest”
en de onvermijdelijke pool van puree
En tijdens de zomer muzikaal
op stoep bars met Mft!Opduvsoft/!

GENIETEN VAN LOKALE PRODUCTEN
De traditionele markt met entertainment in de zomer.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
Gastenkamers Rue du Souvenir
Hofstede De Guernonval – bij
Olivier et Pascale Vanpeperstraete
Capaciteit : 5 kamers van 2 tot 4
personen waarvan 2 kamers met het label “Tourisme
et Handicap”. Verhuren van zaal tot 80/100 pers.
Tel : 0033 3.28.65.61.29
Vakantiewoning, Gastenkamers en
camping (ook voor mobielhomes) :
Hofstede T’Heergernest – om
Philippe et Marie-Christine BAUDENS
Chemin du Héron. Bar, brasserie, en biljart. Capaciteit
20 personen - Gemeenschappelijke zaal (40 pers.)
Tel : 0033 3.28.62.90.09
Vakantiewoning bij Mvrw Delautre
4ter rue de Pitgam. 2 kamers,
ingerichte keuken en woonkamer,
privaat tuin en parkeerplaats.
0033 3.28.65.74.95 / 0033 6.26.61.43.40.

RESTAURATIE
«La table des géants» : 0033.3.28.62.95.84 - open
voor lunch en diner donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag. op dinsdag, groepen op reservatie.
«Au Soetinvald» : 0033 3.28.65.60.50
open elke middag behalve op zaterdag en zondag.
«La Taverne de l’Yser» : 0033 3 28.23.02.42
Brasserie service iedere middag van maandag tot
vrijdag en zaterdagavond.
«Au Bon Coin» : 0033 3.28.65.62.01
op reservatie - gesloten op woensdag
«Point fort Yser» : picknickplaats

NIEUWPOORT

ESQUELBECQ

A 16
DUNKERQUE

VOORSTELLINGEN EN ANIMATIE
Tentoonstellingen, cinema en voorstellingen op
reuzenscherm, levende spektatels, het hele jaar door
is er animatie.
Programma op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

UITSTAPPEN EN
THEMABEZOEKEN
Uitgestippelde routes en themabezoeken
(patrimonium, landschap, vakwerkers…) in een
typisch Vlaams dorp : kom een weekend doorbrengen in Ekelsbeke en ontdek de talloze facetten !

Het cultureel ruimte “La Maison du Westhoek” biedt
een warme onthaal en is de plaats voor
raadgevingen, inlichtingen en
praktische informatie
over toeristische topactiviteiten
(ontspannen in je vrije tijd, bezoeken, cultuur…)
die in de Westhoek worden georganiseerd

BERGUES

DIKSMUIDE

LO
REXPOËDE Yser

ESQUELBECQ

WORMHOUT
POPERINGHE

YPRES

CASSEL

Reservaties
Cultureel ruimte

9, place Alphonse Bergerot
59470 Esquelbecq
Tél. 03.28.62.88.57
Fax : 03.28.62.49.57
maison.westhoek@wanadoo.fr
www.esquelbecq.com

"La Maison du Westhoek"
is open van 10u tot 12u en van 15u tot 18u
wekelijks sluiting op maandag
Voor naseizoen

(van 1rste november tot de vorige Pasen) :
sluiting op zondag en op donderdag middag

I.P.N.S.

In één van de zalen is er een permanente tentoonstelling over de Westhoek en Vlaanderen. Deze
tentoonstelling vertelt de rijke geschiedenis van de
Westhoek maar brengt ook leuke anekdotes over
deze streek en zijn bewoners.

ALVERINGHEM

A 25

PERMANENTE TENTOONSTELLING

Vlaamse gemeente uit de Westhoek

