In samenwerking met

Op stap in de voetsporen van Julius Caesar en Jan De Lichte.
Op stap in de voetsporen van Julius Caesar en Jan De Lichte.
Datum:

27/06/2020

Plaats:

Zottegem

Prijs leden:

Gratis

Prijs niet-leden: gratis
Thema:

Geschiedenis en erfgoed

Type:

Evenement

Afspraak aan het treinstation van Zottegem. Van daaruit wandelen we door het centrum van
Zottegem richting het Kasteel van Egmont waar we picknicken ‘sur l’herbre’ om ons dan te
begeven op het (wandel)pad van de 18de eeuwse struikrover Jan De Lichte en zijn bende. We
doorkruisen een deel van het natuurreservaat van de Middenloop Zwalm en volgen de
Molenbeek richting Velzeke, de geboorteplaats van de beruchte jonge Vlaamse Robin Hood.
Het is ook hier waar Gallo-Romeinse wegen samenkomen.
Aan de Paddestraat, een gekende ‘wielerkasseiwegklassieker’ houden we halt aan het
vernieuwde Archeocenter waar een beeld geschetst wordt van het dagelijks leven in de
prehistorie en ten tijde van de Romeinen in onze contreien. Tevens krijgen we te zien wat
archeologisch onderzoek van de afgelopen 10 jaar aan het licht heeft gebracht (o.a. een
exotisch rhesusaapje!). Daarna zetten we onze Jan De Lichte tocht verder richting de kouters
van Strijpen en de Egmontstad Zottegem. Onze uitstap eindigt in het centrum van Zottegem,
op 5 minuutjes stappen van het station.

Afspraak



12u30 u aan de inkomhal van het NMBS-station van Zottegem (Stationsplein 12)
Er is een ruime gratis pendelparking aan de achterkant van het treinstation
(Lyceumstraat).
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Inschrijven
Laat zo snel mogelijk weten of je mee wil!
Mail je naam, telefoonnummer en emailadres, met melding picknick Zottegem ja of nee naar
vtbKultuur Soltero: solterobe@gmail.com. Deze activiteit is helemaal gratis. Inschrijven kan
tot 24 juni 2020.
Leden genieten tot 21 juni van een voorrangsregeling bij de inschrijvingen. Niet-leden die
voor deze datum inschrijven komen vanaf 21 juni op de deelnemerslijst als er nog plaatsen
beschikbaar zijn. Het maximum aantal deelnemers is 20 personen.
Enkele dagen voor de start van de activiteit stuurt Soltero je een deelnemerslijst per mail.

Meebrengen







Stevige stapschoenen
Zonnecrème
Eigen picknick (wij rekenen op goed weer) en plastiekzak(je) (voor op het gras te
zitten of voor afval)
Flesje(s) drank tegen eventuele dorst onderweg
kleingeld voor een vrijblijvend terrasje in het centrum van Zottegem.
Mondmasker: zeker voor diegenen die met het openbaar vervoer komen, maar ook
voor de deelnemers die met de wagen komen. Zij moeten immers via de tunnel onder
sporen van de gratis pendelparking aan de achterzijde naar de inkomhal aan de
voorzijde van het station stappen

Organisator Soltero
Hilde Van Damme (begeleidt de wandeling en coördineert museumbezoek),
opbrakel@hotmail.com, 0484 912 413

Dagplanning*
12.30u Samenkomst inkomhal van het NMBSstation van Zottegem
12:35u Vertrek begeleide wandeling richting centrum Zottegem.
12:45u Picknick in het park van het Egmontkasteel.
13:15u Niet-picknickers sluiten aan bij de groep aan het Egmontkasteel
13:45u: wandeling richting Velzeke: Jan de Lichte pad (deel I): 5km
14.30u bezoek aan het Archeocenter (ingang Doolbosweg 2, 9620 Zottegem) / Verkenning
omgeving museum en terrasje in de buurt. Het museumbezoek gebeurt in groepjes van 5
personen
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17:00u Vertrek wandeling Jan de Lichte pad richting Strijpen/Zottegem (deel II): 5km
18:15u Aankomst Zottegem centrum/station. Hopelijk met terrasjesweer.
Treinen vertrekkend van Zottegem: Naar Gent/Kortrijk 24 min. na elk uur. Naar
Brussel/Denderleeuw 40 min. na elk uur.
Een mondmasker is verplicht in het station, op het perron en in de trein.
Gelieve de site van de nmbs te raadplegen voor eventuele wijzigingen en/of werken aan het
spoor!
*Deze dagplanning is flexibel.
Door aanpassingen (versoepeling of verstrenging van de Covid19 maatregelen of
onvoorziene omstandigheden) kan de vooropgestelde dagplanning licht wijzigen. Voorlopig
is een bezoek in groep met gids aan het museum niet toegelaten. Men kan in groepjes van 5
het museum bezoeken: bv. om het kwartier kan een groepje binnen. Ondertussen kan Hilde
ook wel buiten het museum het één en het ander vertellen en tonen. Goed nieuws is dat men
wel een versoepeling verwacht van de maatregelen. Dus mogelijk mogen we op 27 juni wel
als 1 groep allemaal tegelijkertijd binnen in het museum.

Nuttige links







https://www.belgiantrain.be/
https://www.zottegem.be/mobiliteit-en-openbare-werken/parkeren-in-zottegem.aspx
http://www.pam-ov.be/velzeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zottegem
https://www.nuus.be/?s=jan+de+lichte
https://youtu.be/13fw9M_YBYY  niet voor gevoelloze of gevoelige kijkers ;-) 'Voor
geen chanterik peu!'

Tip
Bewaar je ontvangen museum-ticket want je hebt recht op nog een gratis toegang in het
Provinciaal Archeologisch Museum te Ename (geldig gedurende 3 maanden)
http://www.pam-ov.be/ename.

