Beste wandelaars,
Na Ledeberg/Moscou en Merelbeke in het zuiden trekken we vandaag naar het noorden van Gent en
meer bepaald naar Evergem. Samen met Pol neem ik jullie mee op de everzwijnroute.
Gaan we everzwijnen spotten? Misschien, of misschien ook niet maar dat kom je enkel te weten als
je deelneemt natuurlijk.
We verkennen de streek van Evergem en de deelgemeente Belzele waar we jammer genoeg zullen
vaststellen dat ook hier de verstedelijking niet meer te stoppen is. Laat ons dus nog snel genieten van
de weinige natuur en vergezichten die nog voorhanden zijn.
Onderweg houden we halt voor een sanitaire stop en lessen de dorst in café ‘De Heksenketel’ te
Belzele.
Praktisch : zondag 19/3/2017 – start van de wandeling 13u30 op het dorpsplein van Evergem
je kan de startplaats niet enkel met de wagen bereiken maar ook met het
openbaar vervoer (!): tramlijn 1 van Gent Sint-Pieters naar Evergem, afstappen halte
Spoorwegstraat (= eerste halte na de brug over de Ringvaart)
grote baan oversteken en richting kerk stappen – vertrek St.-Pieterstation 12u40
aankomst Evergem Spoorwegstraat 13u19
Afstand : 12 Km langs zowel verharde als agrarische wegen (bij minder goed weer is aangepast
schoeisel zeker aangewezen)
Deelnameprijs : 2,00 € per persoon
Wie wil kan, zoals steeds zonder enige verplichting, na de wandeling iets mee gaan eten in restaurant
‘De Volle Maan’ te Evergem (http://restaurantvollemaan.be).
In samenspraak met het restaurant werd beslist dat er kan gekozen worden uit onderstaande
gerechten:
Rundssteak natuur / salade / verse frietjes

€ 22,50

Peper-, champignon-, béarnaisesaus of gebakken paddenstoelen

€ 3,50

Rundsstoverij bereid met Augustijn / salade / verse frietjes

€ 20,50

Scampi diabolique / salade / verse frietjes

€ 26,50

Bouillabaise / rouille / croutons / Emmenthaler

€ 25,00

Eters verwittigen Filip uitsluitend per e-mail (wandelclub@finasvoetstap.be) tegen uiterlijk
10/3/2017 en geven als onderwerp ‘everzwijnroute’ en aantal eters en voorkeur menu op.
Info over deze en andere wandelingen kan je zoals steeds terugvinden op onze website
www.finasvoetstap.be waar je ook het geheugensteuntje nog eens kan nalezen.
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