GOOIK – NEIGEMbos - GOOIK - Zondag 28 augustus 2011
Prachtig Pajottenland – Een wandeling langs de Zepposmolen.
Tijdens de maanden juli en augustus bereiden wij ons voor op onze Eifel-wandelvakantie; we zorgen
ervoor dat we voldoende wandelkilometers in de benen hebben om de wandelingen in de Vulkaneifel
probleemloos aan te kunnen. Uiteraard zijn ook diegenen die niet op reis meegaan, meer dan welkom op
de wandelingen van juli en augustus.

Op onze tocht door het Pajottenland ontdekken we een echt wandelparadijs, een golvend lappendeken van
akkers en weiden met hier en daar een statige vierkantshoeve, prachtig gelegen kapelletjes, fiere
windmolens, betoverende holle wegen…… .De heuvelruggen bieden prachtige panorama’s op pittoreske
dorpjes en kerktorens. Deze wandeling is dus echt niet te missen.
Een greep uit wat we zoal zullen zien : Neigembos met zijn indrukwekkende holle wegen, Berchembos
als bronbos met een ‘onvlaams’ reliëf (bermen van 8 tot 10 meter hoog, dit noemt men het ravijntype !!!),
de kapel van Poelk (voor een korte bezinning), de Zepposmolen (woonplaats van Kapitein Zeppos uit de
populaire jeugdreeks), beekvalleien en weilanden omzoomd met knotwilgen en populierenrijen……….
Picknick ’s middags onderweg (iedereen zorgt voor zijn bokes); de wandelaars worden door de
wandelclub vergast op een kom lekkere, verse soep.
Practische info :
Waar en wanneer : zondag 28/08/2011 om 10u00 vertrekt de wandeling aan de kerk van Gooik
(voldoende parkeergelegenheid).
Routebeschrijving : vanuit Gent (+/- 50 km) E40 richting Brussel; afslag 19 Aalst en dan rechts afslaan
N45 richting Geraardsbergen-Ninove; aan rondpunt Erembodegem rechtdoor richting Ninove; aan 4de
lichten rechtdoor richting Halle; door dorpskern Neigem rijden en dan 1ste lichten links afslaan naar
Gooik.
Wandelafstand : 17 kilometer ontspannen wandelplezier opgevat als rustige dagwandeling (voormiddag
7 km, namiddag 10 km); geen probleem voor een ervaren wandelaar.
Deelnameprijs : 1,5 Euro per persoon (lid Finagent 2), 2,5 Euro per persoon (geen lid Finagent2);
inbegrepen wandeling en soep met stokbrood ‘s middags.
Organisatie : Johan Van de Velde, Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222
(wie zin heeft kan na de wandeling mee iets gaan eten, later hierover meer)

