jaarprogramma 2018

Voorstel van Ivan Vincke
zaterdag 29 september 2018

450 km rond Sint-Pauwels (5)
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eoC

km
90 km
70 km
50 km

vertrekplaats
Waasmunster
Waasmunster
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13.00u
13.00u
13.00u

eoA
Deze keer vertrekken we vanop de Heide in Waasmunster (grote parking Lode Ontropdreef aan de
Lekkerbek)
We fietsen door het centrum van Waasmunster naar de vallei van de Durme die we oversteken, langs de
velden tussen Sint-Anna en Zogge en zo bereiken we de Schelde die we volgen tot in Schoonaarde. Eens de
Schelde over, rijden we rond Lede naar Impe en in de buurt van
Ottergem en Vlekkem steken we de E40 over om tussen Burst en
Erpe-Mere in Aaigem te zijn. Vanaf nu voelen we aan de benen
dat het landschap glooiend is. We rijden dan verder langs
Woubrechtegem en Herzele naar Sint-Lievens-Houtem, bekend
omwille van de jaarlijkse jaarmarkt. Volgens de legende
werd Livinus vermoord op 12 november 657, waarna er een
bloeiende bedevaart op gang kwam naar zijn graf. In het zog van
de bedevaarders ontstond er een jaarmarkt. De oudste
Aaigem
betrouwbare historische bronnen die verwijzen naar een
jaarmarkt dateren uit 1339, al zijn er oudere referenties die evenwel geen concrete datum vermelden en dus
niet met absolute zekerheid verwijzen naar de winterjaarmarkt. Tijdens de 15e en 16e eeuw werden zowel
de zomerjaarmarkt als winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem erg populair, al groeide het belang van de
winterjaarmarkt stelselmatig tijdens de vroegmoderne tijd en de 19e en 20e eeuw. Vooral de runder- en
paardenmarkt groeiden uit tot evenementen van grote omvang.
Nu rijden we terug richting het Waasland langs Oordegem, Smetlede naar Uitbergen naast de Schelde tot we
links naar Berlare kunnen,opzij van Zele terug naar (Hamme) Sint-Anna en Waasmunster (Heidekapel!)
eoB
De B-rit volgt hetzelfde parcours tot in Vlekkem langs Oordegem en zo terug aan te
sluiten op het parcours.
eoC
Deze rit vertrekt naar Sombeke langs de Durme naar Sint-Anna, waar we op het
parcours van de A-rit komen dat we volgen tot Schoonaarde. Hier blijven we op het
jaagpad tot we rechts naar Berlare kunnen en zo terug het parcours tot
Waasmunster volgen!!
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