
3 juli 2016: Fietstocht in het Waasland 
 

De weersvoorspelling van zondag leek te kloppen: licht bewolkt, 19°C, kans op …; het zag er 

veelbelovend uit. 

We werden hartelijk ontvangen bij Gust en Mia in Nieuwkerken-Waas, de koffie en de 

versgebakken “boterkoekskes” stonden klaar.  

Rond half elf vertrokken we met zo’n 25. Eén straat verder had Jie een lekke band maar dit 

euvel was snel opgelost: de fietsstoel van Hay-Lin werd op “Oma’s fiets gezet” en … we 

konden weer verder. 

De weg leidde eerst door de straten van het dorp maar al snel reden we door 

landbouwgebied: aardappel- , maïs en korenvelden, boomgaarden en weiden met paarden, 

schapen en koeien.  Onze kleine Lena, die voor de allereerste keer in haar leven een tocht in 

een fietsstoel mocht maken, kon haar ogen niet geloven en gaf de nodige “commentaar”. 

Na ongeveer een uur, we hadden net de E34 over gestoken, kwamen we aan in  “Den Ouden 

Hof”, waar de tafel reeds gedekt was. Tijdens het eten, wat zeer lekker was, viel het water 

met bakken uit de hemel, maar wij zaten binnen! Later hebben we geen druppel meer gezien. 

Na de middag ging de tocht o.a. langs de Koningsdijk die de scheiding vormt tussen Nederland 

en België en die gebouwd werd in de 17e eeuw. Nalani en Silke lazen het infobord voor en 

gaven ons een stukje geschiedenis mee.  In de verte kon je de “toren” van Hulst zien. We 

reden langs “Fort Bedmar”, een overblijfsel van de 80-jarige oorlog, naar Klingspoor. In de 

buurt van de oude wagon stopten we om een beetje bij te tanken. Een fris pintje kon er wel 

in! Het laatste deel van de tocht ging via de oude spoorwegbedding Mechelen Terneuzen, een 

aangenaam en rustig fietspad. Kyan, Silke en Nalani trokken het voortouw en hielden er een 

goed tempo op na. Het weer bleef aangenaam zonnig. Met uitzondering van 2 kleine 

valpartijen verliep de tocht vlekkeloos (soms staan er kleine paaltjes in de weg…) 

Rond vier uur kwamen we terug bij het thuisfront van Mia en Gust. In de gezellige tuin 

dronken we een aperitiefje en kregen we een gigantisch, smakelijk koud buffet 

voorgeschoteld. Lena sliep even in haar “floep”tentje, maar was toch te moe om de avond nog 

langer verder te zetten. Dus vertrokken we maar naar Boechout. 

Gust en Mia, voor ons was dit onze eerste 4X4 fietstocht, maar hij was zeker geslaagd: alles 

was tiptop in orde én het was heel gezellig!                                    

Bedankt! Dieter en Stina, Tine en Lena 


