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GHKL-daguitstap met bus naar Neuville-sous-Montreuil en Montreuil-sur-Mer in 2023. 
 

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseert de Geschied- en 

Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) in samenwerking met 

Joris SAERENS een daguitstap met een bus vanuit Londerzeel naar 

de "vergeten" Belgische WO I-begraafplaats en de Chartreuse in 

Neuville-sous-Montreuil (departement Pas-de-Calais in Frankrijk) 

en een bezoek aan de vestingstad Montreuil-sur-Mer. 

Zowel voor GHKL-leden als voor niet-leden. 

 

Een daguitstap waarbij onder meer uitleg zal worden gegeven 

over het ontstaan en verval van de Belgische WO I-begraafplaats 

in het Franse dorpje Neuville-sous-Montreuil, hoe het komt dat 

Victor BORMS uit Malderen daar werd begraven, een bezoek 

met een gids aan de Chartreuse van Neuville-sous-Montreuil 

(vroegere kartuizerklooster Notre-Dame-des-Prés), middagmaal 

en een (vrij of in groep) bezoek aan de nabij gelegen vestingstad 

Montreuil-sur-Mer. 

 

 

Op zaterdag 11 juni 2022 werden een Herdenkingsbord 

met de namen van 599 personen die overleden zijn in het 

Belgisch WO I-burgerhospitaal van de Chartreuse tijdens 

de Belgische aanwezigheid aldaar van maart 1915 tot 

april 1919 en een Herdenkingssteen onthuld aan de 

ingangsdreef van de Chartreuse.  

 

De meeste van de 599 overledenen waarvan een overlijdensakte werd teruggevonden waren vluchtelingen uit 

de Westhoek maar er waren ook 12 Belgische militairen bij waarvan het merendeel was overgebracht vanuit 

het Belgisch militair hospitaal in Recques-sur-Course, in de buurt van Neuville-sous-Montreuil, en die nadien 

zijn overleden in het Belgisch burgerhospitaal van de Chartreuse.  

Een in de Chartreuse overleden en er begraven WO I-oorlogsvluchteling,  

Victor BORMS, was afkomstig uit Malderen (huidige deelgemeente van Londerzeel). 

Tijdens de busreis ontvangt iedereen een folder met informatie over de daguitstap en zal te gepasten tijde 

verdere toelichtingen over de bezienswaardigheden en het verloop van de dag worden gegeven. 

Het volledige naslagwerk met informatie over "De 'vergeten' Belgische begraafplaats" en de Belgische 

aanwezigheid in de Chartreuse tijdens WO I kan geraadpleegd worden op Internet:  

www.londerzeelwo1.wordpress.com/de-vergeten-belgische-begraafplaats-in-neuville-sous-montreuil/  

Tijdens de busreis zal er mogelijkheid zijn om een papieren versie van dat naslagwerk aan te kopen (20 €). 

Het dagschema is redelijk uitgebreid en de busreis heen en terug naar Neuville-sous-Montreuil tamelijk lang 

dus gelieve de afgesproken tijden te respecteren zodat het voor iedereen een mooie en leerzame uitstap kan 

worden met een zeer divers programma.  

http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/de-vergeten-belgische-begraafplaats-in-neuville-sous-montreuil/
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Voorziene programma (de aangeduide tijden zijn bij benadering en hangen af van de verkeersdrukte): 

     07u00: Vertrek met bus van firma Lauwers uit Boechout op de parking van Carrefour Londerzeel  

  (halverwege een korte plas- en/of koffiepauze in een tankstation). 

     11u00: Bezoek aan de “vergeten” Belgische WO I-begraafplaats in Neuville-sous-Montreuil (kort  

  herdenkingsmoment met één minuut stilte). Nadien te voet naar de kapel van de Chartreuse.  

  [De begraafplaats ligt langs een landbouwweg waar de bus niet bij kan, van straat tot begraaf- 

  plaats is +/- 250m en iets omhooggaand. Misschien moeilijker begaanbaar voor sommigen. 

  Na de begraafplaats kan eventueel de laatste 500 meter tot aan de Chartreuse met de bus.] 

     11u30:  Bezoek aan het Herdenkingsmonument en Herdenkingssteen aan begin inrijlaan Chartreuse. 

     12u00: Bezoek (1 uur met gids) aan de Chartreuse (twee groepen). 

     13u30: Middagmaal in overdekte tent op “Cour d’honneur” van de Chartreuse (inbegrepen in de prijs). 

     14u30: Vertrek met de bus naar de historische vestingstad Montreuil-sur-Mer (ongeveer 2,5 km). 

     14u45: Aankomst in Montreuil-sur-Mer (naar eigen keuze mogelijkheid tot vrij bezoek aan de stad  

  of in groepsverband) (gelieve in Montreuil-sur-Mer het nodige te voorzien voor het avondeten, 

  opgelet: de meeste eetzaken in Frankrijk openen pas vanaf 19u). 

     18u00: Terugreis met bus vanuit Montreuil-sur-Mer (halverwege een korte plas- en/of koffiepauze in 

  een tankstation, geen avondeten voorzien tijdens de busstop). 

     22u00: Terugkomst op de parking van Carrefour Londerzeel. 

Middagmaal in de Chartreuse met keuze uit verschillende hapjes:  
Chef’s schotel: Mini hamburger, quiche, mini croque, pizza, flammeküche, mini bladerdeeg, garnaalkroketten, chorizo rol.  

Traditionele schotel: Tonijnwraps, hamwraps, verrine foie gras panacotta, verrine zalmkruiden rillette, kruiden- en 

tonijnroomtaart, zoete veldsla en zijn wolk van feta, zalmcanapé, knoflookham en kruidenspiesjes.   

Zoete dessertjes: Verrine mon chéri, baba met rhum, amandeltaartje, chocoladefondant, citroentaartje, kool, verrine witte 

chocolade speculoos, fruittaartje. 

Drank (à volonté): Wijn, NOYON-bier (ambachtelijke brouwerij van 2 CAPS bier), frisdrank, koffie, thee. 

Inschrijvingsprijs (busreis + gids + middagmaal + verzekering1): GHKL-lid: 70 € / persoon. Niet-lid: 80 € / persoon. 

Gelieve in te schrijven vóór 31 maart 2023 via (liefst) https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-

daguitstap/ of door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven aan iemand van GHKL (GHKL is 

aanwezig op zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u achteraan in de bib van Londerzeel, Molenstraat 5).  

Bij manueel geschreven inschrijving (niet via Internet) gelieve de betaling (aantal personen x inschrijvingsprijs) 

met naam/namen deelnemer(s) in de bankreferentie te storten op de GHKL-bankrekening met  

IBAN: BE06 4380 1327 0122  BIC: KREDBEBB. Wie inschrijft via Internet krijgt een betalingsuitnodiging via mail. 

Enkele sfeerbeelden van de Chartreuse en de stad Montreuil-sur-Mer: 

                                 

Contactgegevens: 

Joris SAERENS is medewerker van de werkgroep “Londerzeel en WO I” en van de “Geschied- en Heemkundige Kring 

Londerzeel (GHKL)” en zet zich ook in voor opzoekingen over de Belgische aanwezigheid in de Chartreuse in  Neuville-

sous-Montreuil (Pas-de-Calais in Frankrijk). 

Website over “Londerzeel en WO I”: www.londerzeelwo1.wordpress.com   

E-mail: joris.saerens.wo1@outlook.com  Facebook-pagina WO I: https://www.facebook.com/joris.saerens.1/  

 
1 Verzekering voor medische kosten in buitenland/repatriëring van slachtoffer van ziekte of ongeval (geen annulatieverzekering). 

https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-daguitstap/
https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-daguitstap/
http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/
mailto:joris.saerens.wo1@outlook.com
https://www.facebook.com/joris.saerens.1/
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Indien jullie niet de mogelijkheid hebben om in te schrijven via https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-

daguitstap/ gelieve dan onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven aan iemand van GHKL op 

zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u achteraan in de bib van Londerzeel, Molenstraat 5. 

Gelieve de betaling (aantal personen x inschrijvingsprijs) met “naam deelnemer” in de bankreferentie te doen op 

GHKL-bankrekening met IBAN: BE06 4380 1327 0122 BIC: KREDBEBB.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inschrijvingsformulier voor GHKL-daguitstap naar Neuville-sous-Montreuil en bezoek stad Montreuil-sur-Mer 

 

Inschrijvingsformulier volledig invullen aub.  

Gelieve de betaling (aantal personen x inschrijvingsprijs) met “naam deelnemer” in de 

bankreferentie te doen op GHKL-bankrekening met IBAN: BE06 4380 1327 0122 BIC: KREDBEBB. 

 

Naam/voornaam:     

Adres:     

Lid GHKL (schrappen wat niet past):  ja / nee 

Aantal personen:    

Tel of GSM:   

Email:   

Opmerkingen:   

Handtekening:   

 

https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-daguitstap/
https://londerzeelwo1.wordpress.com/inschrijving-daguitstap/

