Wandeling tuinen Van Kasteel Ooidonk.
Beste COPD-lid, beste sympathisant,

In een meander van de Leie, een boogscheut van Gent, ligt het sierlijke en statige kasteel Ooidonk,
residentie van de graaf en gravin ’t Kint de Roodenbeke. Het kasteel is een uniek voorbeeld van de
Spaans-Vlaamse architectuur uit de Renaissance. (Kasteel is alleen te bezoeken op zondag en
feestdagen).
Bij het Kasteel van Ooidonk ligt een goed onderhouden tuin met vijver en een gerenommeerde serre.
We wandelen rustig rond het kasteel. Tussen het groen tref je een kleine kunstcollectie in openlucht
met o.a. het kunstwerk “l ‘Homme au Chapeau” van de Belgische kunstenaar Jean-Michel Foulon.
De tuinpaden rond het kasteel zijn in kiezel en/of kasseien, bijgevolg niet aangewezen voor
rolstoelgebruikers en rollators. De tuinwandeling rond het kasteel duurt maximum 1 uur. Nadien
keren we terug naar de dorpskern en wie zin heeft kan de dorpskern bezoeken en de kerk. Als
traditionele afsluiter is er de traktatie in een plaatselijke taverne.
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Datum: donderdag 12/05/2022 om 14u stipt
Adres: Ooidonkdreef, 9 te 9800 Bachte-Maria-Leerne (Deinze)
Routebeschrijving: E40 – afrit Drongen, 5 km richting Deurne / / via E17 – afrit 7 Deinze, tot
Deinze Centrum, 5 km richting Drongen/Gent West.
Parking: er is een ruime parking aan de ingang van het kasteel ter hoogte van het Koetshuis. Wie
graag de kasteeldreef doorwandelt via de Blauwe Poort naar het kasteel (+/- 500 meter), vind
een kleinere parking rechts aan het einde de dorpsstraat (Ooidonkdreef).
Vertrek van de wandeling: parking voor Koetshuis, om 14u
Na de wandeling genieten we van een hapje en drankje in Brasserie “De Sterre”, Ooidonkdreef
16 te 9800 Bachte-Maria-Leerne. Het is een 16°eeuws pand met een ruim en zonnig terras.
Contactpersoon: Jean-Pierre Baillon – 0476/69 02 37
Inschrijven via info@copdvzw.be ten laatste op 30/04/2022 met vermelding van je naam en
aantal personen.

Het wordt een tijd van rustig genieten van een gezellig dorp en het ontmoeten van leuke mensen.
We kijken ernaar uit jullie aanwezigheid.
Met vriendelijke groeten
Het COPD TEAM
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