Basiel de Craene achterna en de Leiemeersen van
Bachte.
Zondag 22 juni 2014

Wandeling : Deze mooie natuurwandeling wordt geleid door onze collega-op-rust Emiel De Meester.
De wandeling volgt gedeeltelijk het Basiel De Craenepad, gaat vervolgens via Astene Sas de Leiemeersen van
Bachte in ( bij nat weer gepast schoeisel voorzien) om daarna via een veer en Vosselare Put
(zwemrecreatiedomein) terug te keren naar het kasteel van Ooidonk maar niet vooraleer we het mooiste plekje van
Groot-Deinze zullen bewonderd hebben !!! De afstand wordt geraamd op een 10 à 12 kilometer.
Basiel De Craene werd in 1931 tot pastoor van Bachte-Maria-Leerne benoemd. Het dorp gelegen midden de
Leiemeersen, en geliefd door kunstenaars, zou een volledige nieuwe wending aan zijn leven geven. In 1933 begon
hij met het schrijven van een dichtbundel. Er groeide een idee om een jaarlijkse bijeenkomst van dichters te
organiseren. In 1937 vonden de eerste Vlaamse Poëziedagen plaats in Bachte. Het jaar daarop verhuisde de
pastoor naar Merendree en dus ook de jaarlijkse poëziedagen. Doch de naam Basiel de Craene bleef aan het
pittoreske kunstenaarsdorp verweven.
De Leiemeersen van Astene en Bachte-Maria-leerne zijn open meersenvlaktes. Dit gebied bestaat uit graslanden
die grenzen aan een oude Leiearm. Deze meander werd in 1867 afgesneden en sluit het gebied volledig in. De
kronkelende bedding vormt een aantrekkingspool voor heel wat planten en dieren.
Plaats van afspraak : We verzamelen (op het einde van de Ooidonkdreef) op de parking gelegen aan het
koetshuis, aan de linkerkant naast het kasteel van Ooidonk stipt om 13u45.
Routebeschrijving : We nemen op de Rooigemlaan (R40) de Drongensesteenweg (N466) richting Deinze. Je
blijft de N466 volgen en aan het rondpunt in Sint-Martens-Leerne rijdt je rechtdoor richting Deinze maar neem wel
onmiddellijk de eerste afslag links (Leernsesteenweg) om vervolgens een 500-tal meter verder links de
Ooidonkdreef in te rijden tot aan het kasteel.
Kostprijs wandeling : 1,5 Euro per persoon
Inlichtingen : Myriam tel. werk 0257/92813 of 0499/41.37.73 - maria.maerrem@minfin.fed.be
of Luc : 0497/94.55.23 – vanlimbergenluc@gmail.com
Na de wandeling is er de mogelijkheid om in “Koetshuis - Ooidonk” (http://www.hetkoetshuis.info/) ons buikje
te vullen. Reserveren (bij Myriam of Luc) zal noodzakelijk zijn en dit ten laatste op 15 juni 2014 . Verdere
inlichtingen volgen in het geheugensteuntje.

