Van ONKERZELE naar POLLARE - Zondag 31 juli 2011
In het spoor van de Ronde van Vlaanderen (de Bosberg).
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.

In juli verkennen we het overgangsgebied tussen de Dender en het Pajottenland. Onze wandeling start in
Onkerzele en door de velden gaan we richting Bosberg (de Bosberg doet bij menig wielerliefhebber het
belletje ‘Van Hooydonck’ rinkelen en de laatste beklimming in de Ronde van Vlaanderen). Na een
pittige klim bereiken we de top van de Bosberg; afdalen doen we door het Raspaillebos en dan komen we
terecht in de rust van het ‘stiltegebied Dender-Mark’.
Onderweg zoeken we een plaats om te picknicken (iedereen zorgt zelf voor zijn bokes).
We trekken richting Pollare. In het laatste gedeelte van de wandeling bezoeken we de Lambertuskapel;
deze kapel is gelegen op een hoogte aan de rand van een bosje (flank Dendervallei); zij ligt op minstens
500 meter van een landelijke weg en is enkel te bereiken via een smal paadje. Een echte aanrader dus.
Zij die honger hebben, kunnen na de wandeling mee gaan eten; we gaan wokken in buffetvorm (kijk maar
op Wokrestaurant).
Practische info :
Waar en wanneer : zondag 31/07/2011 samenkomst aan kerk Onkerzele om 09u30; vertrek wandeling
om 10u00. (Gent-Onkerzele +/- 40 km); parking tegenover kerk.
(Dus samenkomst half uur voor start wandeling !!! Omdat dit geen rondwandeling is, zullen enkel de chauffeurs –
vóór de start v/d wandeling , samen eerst alle wagens aan het eindpunt in Pollare gaan afzetten; de chauffeurs
rijden dan samen met zo weinig mogelijk wagens terug naar de startplaats van de wandeling in Onkerzele).

Routebeschrijving : vanuit Gent E40 richting Brussel; afslag 17 en de N42 nemen richting Zottegem; na
23 km linksaf Aalstersesteenweg N460; na +/- 2 km aan rondpunt rechts afslaan de Moenbroekstraat in;
de Gavers voorbijrijden, Kampstraat rechtdoor en rijden tot aan de kerk van Onkerzele.
Wandelafstand : 16 heerlijke kilometers (7 km in voormiddag en 9 km in namiddag) als rustige,
ontspannen dagwandeling opgevat; geen problemen voor een ervaren wandelaar.
Deelnameprijs : 1,5 Euro per gezin (lid Finagent 2), 2,5 Euro per gezin (geen lid Finagent2).
Organisatie : Johan Van de Velde, Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222

