
Onze jaarlijkse fietstocht 
Wij zijn dan wel een 4x4 club maar houden er toch aan om jaarlijks een fietstocht in te 

richten, en deze geniet toch steeds meer en meer bijval. 

Dit jaar heb ik ervoor gekozen om een tocht te rijden volgens de Waaslandse knooppunten, 

namelijk de tocht van den elfde van den elfde. Wie de serie gezien heeft zal zeker met 

waardering kunnen meespreken van de prachtige streek. Langs de knooppunten vinden we nog 

verschillende locaties waar er gefilmd werd. 

We vertrokken in Emmadorp aan een schilderachtig oud café ( het verdronken land ) waar je 

onmiddellijk de sfeer proeft van vroeger. Na het afladen van onze fietsen en het drinken van 

een koffietje konden we vertrekken. Spijtig waren op dat moment de weergoden ons nog niet 

zo goed gezind, het regende namelijk. Weliswaar was het maar een druilige bedoening maar 

de regenfrakken waren toch geen overbodige luxe. Onze eerste stop was de vogeluitkijkhut, 

dit was niet zo ver en bood een prachtige uitkijk over het verdronken land van Saeftinghe: 

een uitgestrekt natuurgebied waar het tijverschil tussen eb en vloed gemiddeld 5 meter 

bedraagt. 

Na de vogeluitkijkhut passeerden we aan de Prosperhoeve en bereikten Prosperdorp wat een 

beschermd dorp is sinds 2012 en in de serie Knorrendonk heette. Ondertussen was de regen 

toch gestopt en kregen we het al een beetje warm. 

De boomhut was de volgende stop maar deze hebben wij tot nu toe nog niet gespot, deze zal 

door de tand des tijds verdwenen zijn. Dan maar verder over de dijk tot aan spookdorp Doel 

dat er in de week verlaten bijligt maar in de weekends overspoeld word door eigenlijk 

ramptoeristen welke de boel komen verkennen. Het plan was dat we onze picknick zouden 

opeten aan de molen van Doel maar omdat het terug redelijk hard aan het regenen was zijn 

we toch binnen iets gaan eten. Na het eten was het weer opgeklaard en na nog even door Doel 

gereden te hebben zetten wij onze tocht verder. Jammer genoeg zit er in de tocht een 

stukje kasseiweg waar over gehobbeld moest worden, maar voor wij daar waren kreeg Wim 

een lekke band en die werd met verenigde krachten vervangen. Terzelfder tijd was Brigitte 

ook nog in de kant gevallen waar ze een geschaafde knie aan overhield. Wat al opgevallen was 

is dat we de Wim al een paar keer hadden horen vloeken als zijn klak afwaaide. Goed, na de 

kasseien terug op normale wegen via Kieldrecht waar je van een typisch Vlaamse gemeente in 

een typisch Nederlandse terecht komt. 

Na de grens was het niet zo héél ver meer naar het eindpunt maar enkele mensen begonnen al 

een beetje moe te worden. Bij aankomst onze fietsen opgeladen en we konden bijna 

onmiddellijk aan tafel. 

Eerst een drankje om wat op adem te komen en dan werd er door het vriendelijke personeel 

onze maaltijd opgediend typisch Belgisch stoofvlees met frieten en appelmoes die eigenlijk 

een beetje laattijdig werd opgediend maar niemand vond dat erg. 

Het stoofvlees was echt overheerlijk op grootmoeders wijze bereid en overvloedig. 

Tussendoor is Steven nog moeten optreden als redder van een Zwaluw welke verstrikt 

geraakt was in draden aan het plafond, deze vogels hebben gewoon hun nest in de gelagzaal 

van het café en vliegen er gezellig rond. 

Om af te sluiten nog een dessert om u tegen te zeggen en zoals ik hoorde waren de 

deelnemers allemaal héél erg tevreden. Dus volgende jaar inschrijven en meerijden. 
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