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Zaterdag 10 oktober: hele dag regio Evergem
Vom. :
Wippelgem: Belevingswandeling Luc De
Vos (inschrijven noodzakelijk max. 20 p.)
Nam. :
Sleidinge: Sanderuswandeling

In de Voormiddag is er een geleide wandeling rond Luc De Vos (belevingswandeling “Vossenogen”). Zij
start aan de Kerk van Wippelgem, Kramershoek 3, 9940 Evergem. Elke deelnemer draagt mondmasker.
Zanger Luc De Vos zette Wippelgem op de kaart in heel Vlaanderen. In zijn columns en romans vertelde
hij soms lyrisch, soms kritisch over zijn dorp aan de Burggravenstroom waar hij zijn jeugd doorbracht en
waar hij de inspiratie vond voor onsterfelijke liedjes, zoals Mia en Anja. De vijf kilometer lange wandeling
'Vossenogen' geeft je een beeld van Wippelgem, een dorp in volle transformatie met erfgoed dat nieuwe
bestemmingen krijgt en een omgeving waarin natuur en industrie een nieuw evenwicht zoeken.
In de Namiddag verkennen we vanuit het centrum van Sleidinge, doen we de Sanderuswandeling (8,7
km), eventueel aangevuld met een deeltje van het zogenaamde “Sint-Christoffelpad”. Het Sanderuspad
dankt zijn naam aan Antoon Sanders (Antwerpen, 15 september 1586-Affligem, 16 of 10 januari 1664)
was historicus, filosoof en theoloog uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij was onder meer pastoor van
Oosteeklo van 1615 tot 1618. Hij was vooral pastoor van Sleidinge, dit van 1611 tot 1622. Sanders
bestreed het Anabaptisme in Vlaanderen. Als schrijver latiniseerde hij zijn naam, zoals toen gebruikelijk
was, tot Antonius Sanderus.
Praktische afspraken (belangrijk)
Samenkomst in de voormiddag om 09h45 aan de kerk van Wippelgem, “Onze-Lieve-Vrouw ten Troostkerk
"De Boskapel", Kramershoek 3, 9940 Evergem. Iedere deelnemer draagt een mondmasker.
BELANGRIJK Er is een maximum van 20 deelnemers voor de rondleiding. Om die reden wordt er gewerkt
met inschrijvingen. Gelieve hiervoor 1) een mailbericht te sturen naar: hans.vanhaesebroeck@telenet.be
+ 2) 4,5 Euro/persoon te storten op rekeningnummer IBAN BE91-0015-0437-0976.
Bijdrage voor de organisatie: 2 € per persoon + deelnameprijs voor de rondleiding: 4,5 €
Voor verdere inlichtingen: Hans Vanhaesebroeck gsm 04 99 70 51 54.
Wegens Corona kunnen wij nog niet mededelen OF er na de wandeling iets gaan eten –
dit zal medegedeeld worden in het Geheugensteuntje

