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DAKNAM
Vergeten dorp in het Land van Waas
Zondag 21 februari 2016

Samenkomst : Station Lokeren om 13h45. Start wandeling 14h.
Kostprijs wandeling : 2€ per persoon. Zoals naar goede gewoonte biedt de wandelclub tijdens de
wandeling een drankje aan.
Hoe te bereiken:
Daar de wandeling start aan het station van Lokeren is het heel eenvoudig voor de mensen die met de
trein naar Lokeren station afzakken. Een ticket nemen, richting Antwerpen en in Lokeren afstappen.
Zij die de auto verkiezen, er is voldoende parking aan het station van Lokeren.
Afstand Gent – Lokeren ongeveer 30 km (E17 - afrit Lokeren, richtingaanwijzers station Lokeren)
Wandeling : 10 Km wandelplezier. Het is aangeraden om aangepast schoeisel te voorzien, aangezien
een stukje van de wandeling drassig kan zijn. Het grootste deel is verhard.
Daknam, gescheiden van Lokeren in 1794 en met de fusie 1977 herenigd. Het is 389 ha groot en telt
ongeveer 1000 inwoners. Lang geleden stond er een versterkt kasteel waar de graven van Vlaanderen
verbleven. Het heeft een heel mooi dorpspleintje, waarvoor we zeker tijdens de wandeling een klein
ommetje maken om dit pleintje te bezichtigen. De Durme ontspringt hier uit de samenvloeiing van de
Moervaart en de Zuidlede.
Naar goede gewoonte gaan we na de wandeling een hapje eten. Ditmaal in restaurant 'Den Abazjoer'.
Als ge van ze leven langs den E17 tussen Antwerpen en Gent passeert, vliegt er ten niet over gelijk ne
zot, mensen, maar slaogt er liever ne kier af daor waor dien blieeken reus van ne Lokerentoren zijnen
taoter uitsteekt boven de groene warande van ’t Soete Land. Onder dien toren op den hoek van de
Kerkstraote hedde ne "Grand Café den Abazjoer” waor da ge veur een goe frisse pint, en ne
smaokelijken lekkeren kroakversen snack, altijd vree welkom zijt. Wedden dat ge d’er van den eerste
moment zult ondervinden – gelijk ons 16 Siberische tiegers, die hier ook niet
wegwilden – en ’t zelfs sebiet zolt zeggen: Hier, hier voel ik mij echt thuis .
De mensen van dit restaurant, zijn met finasvoetstap al mee gaan wandelen, en dankzij Ria hebben wij
gekozen voor deze taverne.
Inlichtingen :
Maerrem Myriam : telefoon werk 0257 92813 of 0499 41 37 73 of maria.maerrem@minfin.fed.be

of : Van Limbergen Luc 0497 94 55 23 of vanlimbergenluc@gmail.com

