‘Het Bloesemt’ op de fruitroute
Wandel- en ﬁetsroute van 9 km
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Sint-Gillis-Waas, een vredig klein dorpje in het
Soete Land van Waes, leeft helemaal in peis
en vree. Helemaal? Nee! Een eeuwenoude vete
tussen twee families, De Pomville en Poirot, blijft
hardnekkig woeden, tot ontsteltenis van alle
andere bewoners. Al generaties lang verdeelt
deze familieruzie het anders o zo liefelijke dorpje.
Tot op een dag …
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Vakantiehoeve Berckelaer

Wandel mee langs de prachtige Fruitroute en
ontdek zo, stapje per stapje, het wonderlijke
verhaal van een dorp, verscheurd door twee
families. ‘Het Bloesemt’
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GC De Route
Stationstraat 201
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be
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Zomerterras De Zevenster
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B&B Fruithof Tack
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Scan de QR-codes die je langsheen de Fruitroute
tegenkomt en ontdek in 10 delen de hele
verhaallijn van ‘Het Bloesemt’!
De cijfers op deze kaart tonen waar je de
QR-codes vindt en welk deel van het verhaal je er
kan terugvinden.
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Je start en eindigt aan GC De Route.
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Na de rondleiding kan je uiteraard proeven van een
glas versgeperst fruitsap of een heerlijk stuk fruit!
Vanaf 15 deelnemers te boeken op afspraak.
Prijzen op afspraak met de fruitteler.
Een bezoek leg je minstens 1 week op voorhand
vast.

0473 48 69 59
info@berckelaer.be
www.berckelaer.be

Deze luxueueze B&B serveert luxeontbijten na
afspraak, vanaf 18 euro per persoon.
0477 37 10 26
joristack@telenet.be
www.fruithoftack.be

Tips
Zorg ervoor dat je
smartphone
voldoende opgeladen is
Zet je 4G aan
Korte kinderbenen
nemen best de ﬁets
of buggy

Dit project werd gerealiseerd in
samenwerking met:

Onze fruitbedrijven openen hun deuren graag op
afspraak. Ze gunnen je een blik achter de
schermen: ontdek er het proces van de bloesems
tot het plukken van het fruit.

B&B Fruithof Tack

Door: Theater Tieret

Bezoek de fruittelers

Ruime vakantiehoeve midden de boomgaarden met
capaciteit van 32 personen.

Productie: GC De Route & Theater Tieret

De fruitroute zelf is een heel jaar door te
bewandelen of ﬁetsen. Elk seizoen heeft zijn eigen
kleurenpalet en charme… Het ontdekken waard!

Vakantiehoeve Berckelaer ****

Camera en montage: Pilotframe

Je ﬁetst of wandelt dan tussen de bloesemweelde
en beleeft een intense bloemengeurervaring.

0476 61 46 70
info@tack-decauwer.be
www.tack-decauwer.be

In opdracht van: Gemeente Sint-Gillis-Waas

(vermoedelijk eind april – begin mei) is de fruitroute
op z’n knapst.

0477 37 10 26
joristack@telenet.be
www.fruithoftack.be

Met de steun van: Provincie Oost-Vlaanderen

Tijdens de bloesemperiode

Met dank aan: Fruitbedrijf Berckelaer,
Fruithof Tack, Zomerterras De Zevenster en
GBS Het Kompas.

Luxe B&B tussen de boomgaarden.

Illustratie en kaart: Lw designs

Hier kan je even verpozen en iets drinken, uiteraard
(maar niet alleen) versgeperst appelsap!
(gesloten in de winter, vanaf maart open op
zaterdag en zondag).

Scenario en regie: Joost Van den Branden

B&B Fruithof Tack ****

Camera en eindmontage: Wim De Baere

Zomerterras De Zevenster

Geluid: Fons Slaets

Volg de bewegwijzerde fruitroute van 9 km langs
verschillende appel- en peergaarden.

Muziek: Maarten Lootens

Slapen tussen de fruitbomen

Productie-assistentie: Maya Trienpont

Eten en drinken

Acteurs: Tuur De Baere, Colette Venken, Katrien
De Becker, Tine Roggeman, Bart van der Heijden,
Dirk Pluim, Hans Van Cauwenberghe, Johan
Frencken, Kurt Even, Steven Van Peteghem, Vik
Noens

Fietsen en wandelen tussen de
fruitbomen

‘Het bloesemt’ op de fruitroute
Wandel- en ﬁetsroute van 9 km
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