K U N STTO E R

I n d e s p o re n va n Reyn a e rt d e Vo s
Met de dieren op de fiets
Reynaertbeelden en Reynaertban ken, Rey
naertbier en Reynaertgebak. De schalkse
vos uit het middeleeuwse d ierenepos kom je
i n het Waasland overal tegen. Ook de andere
personages uit het verhaal zijn nad rukkelijk
present: de haan Canteclaer, lsegrim de
wolf, Grim beert d e das, Ti beert de kater en
natu u rlijk koning Nobel. Deze vijf hebben
h un naam gegeven aan evenveel beweg
wijzerde fietsroutes die het Waasland laten
ontdekken.
De Canteclaerroute neemt de fietser mee
naar de bosrij ke streek van Stekene en
Sinaai. Grimbeert de das, een neef van Rey
naert, brengt de bezoeker naar Lokeren en
Waasmunster. De wolf lsegrim toont de weg
naar de suikergemeente Moerbeke en het
grote Provinciaal Domein Puyenbroeck in
Wachtebeke. Kon i n g Nobel leidt onder meer

naar Sint-Pauwels, waar d e grootste wind
molen van ons land staat. Tibeert de kater,
ten slotte, laat kennismaken met de meest
oostelijke uithoek van het Waasland, aan de
boorden van d e Schelde.

Twee autoroutes
De Reynaertroute Noord verkent het noord
oosten van de provincie Oost-Vlaan deren en
oostelijk Zeeuws-Vlaan deren. De rode d raad
langs het traject zijn plaatsen die met het
Middelnederlands dierenverhaal Van den
vos Reynaerde kunnen verbonden worden.
De tocht begint in het vestingstadje H ulst
en loop via een landschap van oude polders
naar de geologische site N ieuw-Namen. Van
daaruit volgen onder meer Stekene, waar
ooit de Boudela-abdij stond, het natuurge
bied Het Groot Eiland, het ste m m ige vissers
dorpje Paal aan d e uithoek van het unieke
Verdronken Land van Saeftinghe.

Arrangement 'In de sporen van Reynaert'
Logies: Gastenkamers De Klampe in Stekene of Gastenkamers Menn ershof
i n Moerbeke-Waas
I n begrepen :
1 Overnachting met ontbijt
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5 Reynaertfietsroutes
2 Reynaertautoroutes
1 Reynaertstripverhaal
1 Pakket met drie verschillende Reynaertbieren
1 Kortingbon van 5% bij aankoop van Reynaertsouvenirs
1 l nfopakket
Prijzen:
De Klam pe: dubbel: f 45.00 per persoon, toeslag single: f 5,00
M e n nershof: d ubbel: f 50.00 per persoon, toeslag single: f 13,00
Vanaf 2005 wordt dit arrangement uitgebreid tot twee overnachtingen.

De Reynaertroute-Zuid vertrekt op de G rote
Markt van Sint- N i klaas, de hoofdplaats van
het zoete Waasland. Via bolle akkers voert
de tocht naar Kruibeke, waar de Schelde in
zicht komt, het kasteel Wissekerke met de
Malpertuiskelder in Bazel, de G raventoren
en de Spaanse getijden molen in Ru pel
monde ...

Natuur en cultuur
Het land van Reynaert verkennen hoeft n iet
perse met fiets of a uto. De bezoeker kan
een huifkartocht reserveren voor een tochtje
door een on bekend, maar schitterend stukje
Waas krekengebied.
Naast de alom aanwezige natuur biedt het
Waasland eveneens een heerlijke brok cul
tuur: de Stedelijke M usea in Sint- N i klaas en
Lokeren, het Mole n m useum in Wachtebeke,
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W i n e e n gratis arrangement ' I n de sporen
van Reynaert'. Wat moet u h iervoor doen?
Zoek het j uiste antwoord op de vraag: van
wie is het citaat "De vos heeft vele streken,
en d e engel maar een, doch dat is d e beste
van allemaal"? Stuu r vóór 31 december
2004 een kaartje of brief met uw antwoord
naar Open baar Kunstbezit in Vlaanderen,
Hofstraat 15 te 2 o o o Antwerpen of mail naar
info@okv.be.

het Museum Herald iek Benelux i n Tem se,
het stemm ige dorpsplein van Daknam en
natuurlijk h et Reynaertm useum i n Ru pel
monde.
Een weekendje Waasland is ook de ideale
gelegenheid om ken nis te maken met de
culinaire troeven van de streek. Er is veel
meer dan Reynaertbier en Reynaertgebak.
Elke gemeente heeft wel zijn specialiteit.
Bijzonder gesmaakt zijn de Wase vlaaien e n
de paling i n Temse en Eksaarde.

Winnaar van het arrange m en t 'Stille
Waters' (Tento 2004.3): Jan Godefridis uit
H uldenberg. De onsch u ld ige hand koos hem
uit d e vele abonnees d i e wisten dat Karel
Jonckheere ooit zei: "Ook het bouwen van
luchtkastelen vergt een goede architect".

TOERISME OOST-VLAAN DEREN

Sint-Ni klaasstraat 2
9000 Gent
Tel. 09 269 26 26

www.tov.be
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