Tempelierszoektochten 2018
‘’t Witgatje van Stuvetjes!’
Net als verleden jaar zijn we ook dit jaar te gast in een van de charmante
dorpjes van Diksmuide.
Kronkelend langs ongerepte velden, sloten en landelijke routes bereiken we mits
wat gezonde transpiratie met fiets of auto het vestzakdorpje Stuivekenskerke.
Stuvetjes is in drie woorden samen te vatten: oorlog, natuur en ‘lekker’ toeven.
Het dorp was in de Grote Oorlog het middelpunt van een van de felle Ijzerbrandhaarden. Na de oorlog is het dorp wat verder heropgebouwd.
Wat er nu het ‘sjieke’ en statige hotel de Kasteelhoeve Viconia is, was bij
oorsprong de kloosterboerderij van een aantal aangespoelde ‘witte pastoors’.Wie
eerder de gezelligheid van het dorp verkiest, kan in het authentieke dorpscafé
terecht tegen zeer democratische prijzen. En de Tempeliers horen we luidop
denken. Wel ook van deze heerschappen verneem je af en toe iets in het
draaiboek van de zoektocht!
Het gehucht Tervaete ligt pal op de grens van ‘voor’ en ‘bachten’ de kupe. Het
liefelijke ’t Zoetebekje van Florance is er de absolute trekpleister voor al wie
van pasteitjes, taartjes en ander artisanaal zoets houdt. We houden er dus niet
alleen halt voor een paar vraagjes… Iets verder kan je dan weer de overtollige
calorieën kwijt met een fikse wandeling in het unieke natuurreservaat De
Viconia Kleiputten.
Met de idyllische Ijzer als leidraad meanderen we richting het eindpunt van de
zoektocht: het stemmige estaminet De Rattevallebrug. Na een tocht van
ongeveer 30 km zal waard Koen je weten te belonen met een lekker streekbiertje
of met een van zijn overheerlijke gerechten.
Zoals gewoonlijk heb je ook dit jaar de keuze tussen een eenvoudige familiale
editie waar ook de kleinsten creatief kunnen mee zoeken en een iets pittiger
editie. In deze laatste editie zitten weliswaar ook heel wat eenvoudige vragen.
Hier en daar zorgen enkele zeer venijnige ‘addertjes’ voor het klassieke zout op
de even klassieke patatten.
Veel zoekplezier en succes!

