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MELLE
‘Stads’wandeling (voormiddag)
Zeppelin-wandeling (namiddag)
(zaterdag 10 december 2016)

Koekoekstraat

Zeppelin

Zeppelinhal

Stoel der Erfgoed

In de voormiddag doen we een rondwandeling in Melle en omgeving. Melle is eigenlijk al heel veel in
de (nationale) actualiteit gekomen, méér dan je zou denken. Wij passeren hier langs en hierbij geef ik
dan wat uitleg. Een greep hieruit : Wim De Craene, leeggeviste visvijver, Barbier met eigen bier, Walter
Capiau, Roze Olifanten, Luk Alloo… misschien allemaal ‘fait divers’, maar wel allemaal met een verhaal er
aan verbonden. Ik spreek van ‘Stads’ wandeling omdat we misschien wat meer dan normaal tussen de
huizen zullen lopen (maar in deze koude wintermaand is dit misschien wel een voordeel).
Over de middag omstreeks 12 h eten we onze boterhammen op in café “Melle Rose Place”
(Dorpsplein Melle)
In de namiddag begeven we ons met de auto naar het station van Gontrode (start om 13 h 30). Hier
starten we een wandeling naar het vliegveld van Gontrode. Hier was er tijdens de eerste wereldoorlog
een werkplaats voor Zeppelin (zie foto boven); hier steeg een Zeppelin op die in Sint Amandsberg werd
neergehaald (voor meer info : http://www.hetvliegveldvangontrode.be/)
De hele site van de werkplaats werd recent mooi ingericht met een oriëntatietafel, en werd aangevuld
met de ‘Stoel van het Erfgoed’ (in het kader van de wedstrijd ‘Thuis voor een beeld’).
We kunnen ook allemaal eens op deze stoel zitten, die er iedere dag staat en blijft staan; naargelang
deseizoenen, voelt hij warm dan wel koud aan (ik ga er minstens één keer in de week gaan op zitten).
Praktisch
Voormiddag : afspraak aan de kerk van Melle (Dorpsplein) om 9h 45; totale wandelafstand : 5 km
Namiddag : afspraak om 13 h 30 aan het station van Gontrode (Geraardsbergsesteenweg, net voorbij de
overweg richting Oosterzele); totale wandelafstand : 5 km.
Deelnameprijs : 2 € per persoon, bijdrage voor de gids in de namiddag : 1 €.
In het geheugensteuntje later zal nog medegedeeld worden waar we iets gaan eten ’s avonds.
Inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck : telefoon werk 0257 92 853 of 04 99 70 51 54 of Tania (04 99 70
51 54) of hans.vanhaesebroeck@telenet.be

