SLEIDINGE - Evergem
Zaterdag 14 JUNI 2014
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1 s t e E E K S K E N S K E R M I S TO C H T
Een organisatie van Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw
Lid Aktivia nr. 304
ism vzw Feestcomité Eeksken
 Start en aankomst: Feesttent
(tegenover Marc Van Wiemeersch)
Eeksken 13 - 9940 Sleidinge-Evergem
 Inschrijvingen en vrije start: van 7h00 tot 15h00
(laatste aankomst vóór 18h00)
 Deelnamekosten: 1,50 € / 1,10 € voor federatieleden
 Afstanden: 6 - 12 - 14 en 20 km
kortste afstand geschikt voor e en f - Joggen toegelaten
Info: Ivan De Vliegher  09/345 93 06 - Gsm 0496 30 31 58
Hoe startplaats bereiken:
Wagen: via industrieweg Gent (Mariakerke) - Zelzate (R4),
verder Marspijlen volgen
Bus: lijn 58 Gent/Eeklo/Brugge halte “Eeksken”

Nieuwe wandeltocht dus volledig nieuw Parcours
Rustige, landelijke wandeling op de grens van Evergem en Lovendegem,
door het stroomgebied van de Lieve

*** Onder alle deelnemers worden 3 prachtige prijzen verloot ***
geschonken door Marc Van Wiemeersch

Marc Van Wiemeersch bvba - Eeksken 13 - 9940 Sleidinge / Tel. 09/358 70 70 e-mail: marc@marcvanwiemeersch.be
Met medewerking: Gemeentebestuur Evergem

v.u. Wandelclub AL KONTENT
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Geschiedenis onderweg

De Lieve …
of in de volksmond ‘t Liefken
Al is de Lieve vandaag de dag vooral gekend als een rustig
gebied om langs te fietsen of wandelen, ooit diende die voor
heel andere doeleinden.
In de Middeleeuwen werd het 45 km lange kanaal gegraven als
verbinding tussen Gent en Damme en via het Zwin met de
Westerschelde en de Noordzee. Op die manier had men een
‘rechtstreekse’ verbinding met Engeland, om er hun lakens te verkopen en anderzijds, om wol vanuit
Engeland naar Gent te brengen.
Het kanaal takte aan het Gravensteen in Gent af van de Leie en liep via Wondelgem naar de Durme, volgde
die een tijdje en verliet die toen weer om via Zomergem-Beke, Balgerhoeke, Maldegem en Moerkerke naar
Damme te lopen.
Vandaag is het kanaal nog slechts op sommige plaatsen bevaarbaar, andere stukken verdwenen ondergronds
of werden dichtgegooid. Wat nog rest werd in 2004 beschermd als historisch erfgoed en dat zijn nog slechts
de volgende vier stukken:
In Gent tussen het Gravensteen en het Rabot / Tussen Meulestede (Gent) en Wondelgem / Tussen het
Schipdonkkanaal te Stoktevijver en de Brugse Vaart te Vinderhoute / Tussen Damme tot Moerkerke.
Langs de Lieve loopt een jaagpad waar het heerlijk fietsen en wandelen is.
Langs het kanaal werd vroeger ook beer uit de aalputten van Gent naar hier vervoerd op schepen om er de
landerijen mee te bemesten. De Lieve heette in de volksmond dan ook wel ’strontbeke’.
Op alle afstanden
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Historiek
Om eigen gezondheidsredenen (allergische reacties op kleur- en bewaarmiddelen) en
een uit de hand gelopen hobby startte ik de hoevebakkerij.
Waarbij de leidraad door het hele verhaal vooral is door met eerlijke producten te werken
die zoveel mogelijk rechtstreeks van de kwekerijen komen.
In de bakkerij wordt onze banketbakkersroom op ambachtelijke wijze gemaakt
met verse hoevemelk, alsook onze rijstpap.
Wij maken zelf onze confituur, onze plattekaastaarten, maw al onze producten worden huisbereid.
We proberen vooral de natuurlijke smaak zonder toegevoegde stoffen tot zijn recht te laten komen.
U kan het vergelijken zoals “bakken op grootmoeders wijze”.
Ons Brodenassortiment
We maken ook een beperkt assortiment brood die we op een natuurlijke wijze
laten rijzen zodat de natuurlijke smaken beter tot hun recht komen.
Licht grof, Midden grof, Volkoren, Donker grof, Spelt, Weiland, Kruidenbrood, Notenbrood
Taartenassortiment
Grote taarten zijn in onze winkel niet beschikbaar, maar wij maken ze graag voor u op bestelling.
Chocomousse, Advocatenbavarois, Frambozenkaastaart, Confituurtaart, Berlijnse bol, Eclair, Frangipanne,
Tarte maison, Tompous, Javanais, Fruittaart, Soesje, Bundertaart, Aardbeientaart, Hoorntje, Perentaart,
Paasgebak, Chocoladetaart, Appelflap, Gateau, Flan bresilienne, Aardbeienkaastaart, Rabarbertaart,
Millefeuille, Appelstrudel, Appelbol, Broodpudding, Appel cremet, Rijsttaart, Elzassersappeltaart.
… Op deze stop komt het water mij al in de mond ...
Op de wandelafstanden van 15 en 20 km

