, 3 dagen tijd

in actie
kaart van de Leiestreek Oost voor die van het
Meetjesland. Het landschap blijft even landelijk en vlak. Het eerste deel van onze rit brengt
ons van dorpskern naar dorpskern. Stadsmussen als we zijn, geven we onze ogen de kost.
Via Landegem gaat het naar Hansbeke,
waar we een eerste pitstop inlassen. De fietsen
gaan ter hoogte van een café rechtover de kerk
aan de kant. Bij een kom heerlijke verse dag
soep bestuderen we onze fietsnetwerkkaarten.
We overlopen het tot hiertoe afgelegde parcours en onderzoeken de verschillende mogelijkheden om naar Deurle, het einddoel van
de dag, te fietsen. We twijfelen even tussen
Nevele en Lotenhulle, maar uiteindelijk besluiten we beide dorpjes aan te doen. We hebben
tijd, en onze kuiten kunnen nog mee.

Proviand
De dagteller geeft zowat 35 kilometer aan als
we de eerste bescheiden helling van de dag beklimmen. Het is inmiddels halftwee en in Lotenhulle sluiten we aan op knooppunt 99. De
weg leidt langs prachtig kronkelende boerenwegen naar Nevele, waar we bij een superette
wat proviand inslaan. Even later zien we aan
onze rechterkant kasteel Ooidonk opduiken.

Volgens de kaart zijn we nog maar enkele kilometers van onze slaapplaats verwijderd. Iets
voor vieren arriveren we in kunstenaarsdorp
Deurle. We hebben nog net de tijd voor een
bezoek aan het Museum Dhont-Dhaenens.
Daarna trekken we naar hotel In ’t Boldershof
voor een welverdiende douche en een stevige
maaltijd.
Zaterdagmorgen om halfelf verlaten we
ons charmante hotelletje. We zetten onze
tocht verder langs de Leiemeanders en bewonderen de uitgestrekte golfterreinen van
Sint-Martens-Latem. Het weer is zacht maar
lichtbewolkt. Van de Leieoevers naar De Pinte
passeren we prachtige huizen en kastelen. Als
we de Vlaamse Ardennen binnenfietsen, hebben we een kleine 25 kilometer achter de rug.
Hoog tijd voor een hapje in een gezellige taverne langs de Schelde.

Zweten op Den Ast
Een uurtje later – iets over halftwee – stappen
we opnieuw de fiets op. Als we de Scheldeoevers verlaten, begrijpen we plots waarom deze
streek de Vlaamse Ardennen heet: in Mullem
rijden we ons op helling Den Ast een eerste
keer echt in het zweet.

KNOOPPUNTEN DAG 2
86 - 76 - 76 - 74 - 67 - 88 - 79 - 33 - 32 - 29 - 38 - 26 - 27 - 80 - 83 - 87 - 91 - 84 - 93 - 92 - 86 - 81 - 82 - 74 - 71

Slaapplaats nodig?
De brochure Overnachten 2007
bevat foto’s, prijzen en contactinfo van alle hotels, gastenkamers,
vakantiewoningen en campings in de
Provincie Oost-Vlaanderen. Je kan de
brochure gratis bestellen via de website van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Surf naar www.tov.be en klik op het
winkelmandje.

Over het fietsnetwerk en de fietsknooppunten lees je alles op p. 4.
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Daarna zoeken we opnieuw aansluiting bij de
vlakke Scheldeoevers, die we volgen tot in het
centrum van Oudenaarde. Daar nemen we
ruim de tijd om een paar lokale biertjes te degusteren. We nemen de fietskaart erbij en stellen vast dat het hotel voor die avond maar een
tiental kilometer ver meer is. We bestellen nog
een rondje en voor we het goed beseffen staat
de klok op halfvier. Tijd om richting Zingem te
fietsen. Heide en Gino van vakantiehuis Sigginga Haim zorgen er voor een hartelijk onthaal, en raden ons een nabijgelegen eethuis
aan voor het avondlijke maal. ’t Klein Begin
heet het etablissement, maar voor ons zit de
dag er bijna op. Met een sappige steak achter
de kiezen kruipen we onder de wol.
Bij een ovenvers ontbijt overlopen we de
route voor onze laatste fietsdag. Iets over tienen verlaten we Sigginga Haim en via de Schelde rijden we naar Zwalm. Er hangt regen in de
lucht, dus houden we halt voor een verkwikkend slaatje. Als de zon weer door de wolken
breekt, zetten we koers richting Velzeke voor
een bezoek aan het Provinciaal Archeologisch
Museum. We hebben inmiddels zo’n twintig kilometer in de benen. Het is iets frisser dan de
voorbije twee dagen, maar enkele nijdige klimmetjes tussen Zottegem en Zwalm houden
ons op temperatuur. Een vijftiental kilometer
verder nemen we een kijkje in natuureducatief
centrum De Kaaihoeve. Daarna keren we terug
naar Gent, waar we tegen halfvijf in Monasterium Poortackere arriveren. Moe maar voldaan,
zoals dat heet.

een arrangement in 1 van
de 3 luxeverblijven uit onze reportage
Ook zin gekregen in zo’n meerdaagse fietstocht
langs de mooiste plekjes uit onze provincie? Wij
helpen je alvast een eind op weg. Wie het juiste
antwoord weet op onze wedstrijdvraag, maakt
kans op een luxueus arrangement in een van de
verblijven uit onze fietsreportage. De winnaars
worden in het volgende nummer van Stapaf (juni
2007) uitgebreid in het zonnetje gezet.

Wat zit er in onze prijzenpot?

Oude Houtlei 56, 9000 Gent,
www.monasterium.be. Totale waarde: € 160,00

De wedstrijdvraag
In het Meetjesland kan je de Sentse Kreken-route
fietsen en onderweg naar geluidsfragmenten
luisteren. Wat is de naam van dit project?
A. De Kreken Spreken
B. Stille Waters vertellen
C. De Stem van het Water

1 Eén overnachting met ontbijt in een luxekamer
voor twee personen in hotel In ’t Boldershof,
Dorpsstraat 37, 9831 Deurle,
www.boldershof.com. Totale waarde: € 98,00.
2 Twee overnachtingen met ontbijt voor twee personen in gastenkamers Sigginga Haim of Abel
Abri, Kwaadstraat 16, 9750 Zingem,
www.lepuretlimpur.be. Totale waarde: € 140,00.
3 Eén overnachting in een hotelkamer voor twee
personen met ontbijtbuffet, gratis fietskaarten
en een welkomstmandje met Oost-Vlaamse
streekproducten in Monasterium Poortackere,

Hoe neem je deel?
Stuur je antwoord vóór 30 april naar:
Toerisme Oost-Vlaanderen,
Wedstrijd Stapaf,
Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent
Mailen kan ook, met vermelding ‘Wedstrijd
Stapaf’, Naar wedstrijd@oost-vlaanderen.be.
Vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden. De winnaars van onze wedstrijd worden door
Toerisme Oost-Vlaanderen op de hoogte gebracht.
Veel succes!

KNOOPPUNTEN DAG 3
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