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Wandelen langs én in de buurt van de
Leie (‘The Golden River’) te
Grammene (Deinze).
Zondag 14 september 2014

Nadat wij eerder wandelden met Linda langs de Leie in Sint Martens Latem en met Miel in Ooidonk, gaan
wij nu wandelen langs en de Leie in Grammene (Deinze).
Dit is een omgeving waar wij nog niet gewandeld hebben, maar waar wel mijn heimat is, want ik heb hier
steeds gewoond. Hier staan er geen villa’s langs het water, maar grazen (heersen) de koeien en zijn er
tevens vele fotogenieke plekjes.
Tijdens onze wandeling zullen wij langs de Leie en haar wijde omgeving wandelen, geef ik hier en daar
wat uitleg, en maken we in de namiddag kennis met mijn vader die zich er voor inspande dat de Leie en
vooral “Grammene-Brug” bewaard kon blijven.
In de voormiddag (vertrek stipt om 10u00 aan de Kerk van Grammene, Koffiebeekstraat ) staan we stil
bij de kerk van Grammene, hebben mooie doorkijken op ‘Grammene-brug’, wandelen een tijdje langs
de Leie en wandelen we op en rond Grammene-brug. Vervolgens wandelen we langs mooie kouters in
Machelen naar Gottem om onze boterham te kunnen opeten in ‘Canarus’ (Gottem, Polderweg 2B), een
taverne met huisbrouwerij (indien er nog tijd is, krijgen we hier een korte rondleiding). Opgelet : van
Canarus kun je “Canard” zijn (wandelafstand voormiddag : 5,5 km).
In de namiddag (start om 14u00) wandelen we in een ruime bocht rond Grammene, langs de
zogenaamde ‘Beekmeersen’, wandelen eens kort op een knuppelpad en stappen vervolgens naar mijn
ouderlijke woning (Oude Heirbaan 5) alwaar mijn vader wat meer uitleg zal geven over zijn lange strijd
voor het behoud van Grammene Brug. Ook gaan we nog een kort stukje wandelen langs de Leie
(wandelafstand namiddag : 6,5 km).
Tijdens de wandeling zal een documentatiepakket ter beschikking gesteld worden van de vele
mogelijkheden die de streek biedt. Op onze website zal, indien mogelijk, dit eveneens vermeld worden.
Praktisch :
Voormiddag : start om 10u00 aan de kerk van Grammene, Koffiebeekstraat (waterdicht schoeisel voor
wandelen in het gras). 5,5 km
Namiddag : start om 14u00 in Canarus, Polderweg 2B, Gottem (Deinze). (http://www.sintcanarus.be)
6,5 km (grote inkorting wel mogelijk via tussenstop in 2 cafés onderweg).
Iedereen ontvangt een kaart waarop de wandelingen zijn aangegeven.
Wie zin heeft kan na de wandeling mee iets gaan eten (meer info in het geheugensteuntje);
Organisatie : Hans Vanhaesebroeck, Tel 0499/70.51.54, hans.vanhaesebroeck@telenet.be
Deelnameprijs : 3,00 € per persoon.

