Ertvelde en omgeving……
………..véél meer dan Eddy Wally alleen !!!
Zondag 10 juni 2012
(start wandeling om 09u45; aansluiten mogelijk vanaf 13u45)

Ertvelde is op de wereldkaart gezet door Eduard Van De Walle (alias : Eddy Wally). Zie ook zijn mooie
website : http://www.eddywally.be/nl/wallys-wereld/wallys-museum.
Maar …. Ertvelde is méér dan Eddy Wally alléén; het is ook de thuishaven van onze aller voorzitter Johan
en van onze wandelvrienden Albert en Liliane !
Zij nemen ons een hele dag mee in hun mooie onmiddellijke omgeving. We wandelen in de voormiddag
in mooie natuur, maar wel met de oprukkende industrie soms op de achtergrond. We kunnen over de
middag op de koffie of soep bij Albert en Liliane (waarvoor onze dank). In de namiddag gaan we naar de
schitterende en alom gekende tuin van Nina Balthau die ons persoonlijk zal rondleiden in haar tuin, galerij
en atelier; we bezoeken de Castrale Motte te Ertvelde; we proberen te krulbollen (kampioen Albert gaat
het ons voortonen) en eindigen onze drukke dag in een plaatselijk restaurant, gelegen op wandelafstand
van de woning van Albert en Liliane. Het belooft dus een mooie dag te worden. Albert, Liliane en Johan
gaan er een ‘mot’ op geven !
Voormiddag : wandeling
Samenkomst om 9 h 30 in de Hugo Verriestlaan 8, Ertvelde (bij Albert en Liliane).
Vertrek van de wandeling : 09u45. Wandeling van ongeveer 9 km in de omgeving van Ertvelde en Rieme
nl. de Kerreweg (met door gemeente aangelegd speelbos)-Callemansputte-Kasteeldreef-Stoepekapel (sinds
eeuwen een bedevaartsoord). Het thema is de overgang van landbouwgebied naar industriegebied.
Over de middag :
picknick bij Albert en Liliane
We komen terug bij Albert en Liliane, waar we de gelegenheid hebben tot het verorberen van onze zelf
meegebrachte picknick en waar we soep of koffie krijgen. Onze dank hiervoor !
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Namiddag :
Bezoek aan de schilderachtige en alom gekende Tuin van Nina Balthau
Vertrek met de auto om 13u45 naar de Tuin van Nina Balthau (gelegen in Bijsterveld 5, 9968 Oosteeklo).
Andere geïnteresseerden kunnen aansluiten door in te voegen om 13u45 uur in de Hugo Verriestlaan 8 bij
Albert en Liliane.
We krijgen een persoonlijke rondleiding door Nina Balthau in haar tuin, galerij en atelier. We danken
Albert en Liliane voor het leggen van de contacten met Nina, die zij goed kennen. Duur rondleiding :
anderhalf uur, met als afsluiter koffie.
Een kort woordje uitleg over Nina Balthau is passend :
Nina Balthau is in de eerste plaats kunstenares. Daarnaast is tuinieren voor haar ook een kunstvorm,
waarin zij zich volledig kan uitleven.In de jaren tachtig verhuisde Nina Balthau met haar gezin naar de 15e
eeuwse hoeve Bijsterveld te Assenede (Oosteeklo). De hoeve werd met respect voor het verleden
gerestaureerd. De omgeving van de boerderij werd met inachtneming van de vele aanwezige elementen
aangepast. Zo is er gebruik gemaakt van de brede wal, de knotwilgen, de populieren en de fruitbomen. Het
resultaat mag er zijn, het lijkt wel of de tuin een weerspiegeling is van haar schilderijen of is het juist
andersom, haar schilderijen zijn een weerspiegeling van haar tuin. Geniet van de doorkijkjes en de
bloemenweide. Zie tevens haar schitterende website waar je haar tuin, atelier en schilderijen kan
bewonderen : http://www.bijsterveld.be/
Bezoek aan de Castrale Motte te Ertvelde
Na ons bezoek rijden we met de wagen naar de Hoge Wal, een castrale motte (Guldensporenlaan, 34
Ertvelde). De Hoge Wal vormt één van de best bewaarde mottes van Vlaanderen waarbij de vroegere
‘mottestructuur’ ook vandaag nog duidelijk te herkennen is. Het opperhof, neerhof en de walgracht bestaan
nog steeds als afzonderlijke elementen en dat is uniek. Meer info krijgen we ter plaatse.
Demonstratie en initiatie krulbollen door Albert :
We rijden terug naar het huis van Albert en Liliane, waar Albert ons inwijdt in een oude Vlaamse
volkssport : het krulbollen (zie foto bovenaan). Wie zal Albert kunnen verslaan ?
Avond :
Rond 19u00 is er gelegenheid voor de liefhebbers om een maaltijd te nuttigen in een restaurant in de buurt
Er zal in het geheugensteuntje nog hierover meer informatie medegedeeld worden.
Eters verwittigen Hans vóór 03 juni 2012.
Praktisch :
Ertvelde ligt in het noorden van Gent (afstand ongeveer 15 km); bereikbaar via de R4 : voorbij Brico in
Wondelgem de 5de lichten op R4 linksaf; d.i. Pastorijstraat en 750 m. rijden tot aan rondpunt (= aan kerk),
daar rechtsaf (Marktplein), en na 150 m. linksaf de Holstraat in; dan de 2de straat links nemen (= Hugo
Verriestlaan); gps-ers geven gewoon Hugo Verriestlaan 8 te Ertvelde in.
Samenkomst om 09u30 bij Albert en Liliane, Hugo Verriestlaan 8 te 9940 Ertvelde
Wandelschoenen om 9 km te kunnen stappen.
Deelnameprijs voor deze welgevulde dagactiviteit : 7 euro per persoon (lid FG2) en 8 euro per persoon
(geen lid FG2) : inbegrepen is de wandeling, soep ’s middags, bezoek aan tuinen Nina Balthau met
aansluitend koffie, bezoek motte en inwijding in het krulbollen.
Inlichtingen en organisatie :
Hans Vanhaesebroeck, GSM 04 99/70.51.54 - Tel 09/232.34.48 (thuis) of 0257/92853 (werk) of email :
hans.vanhaesebroeck@telenet.be
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