Tempelierszoektochten 2019

‘Altoos Doende’
Hmm….rederijkers! De term doet misschien nog een (school)belletje rinkelen, maar bij de
meesten slechts in de verte. Iets met rijmen en dichten! Volkomen juist! Rederijkers waren
amateurdichters die zich verenigden in zogenaamde kamers. Hoofdzakelijk notabelen, chique
heerschappen en gegoede burgers beoefenden de kunst van de ‘retorica’ of de
welsprekendheid en plachten naast hun rijmelarijen ook al eens een toneeltje op te voeren. In
wezen zijn het de middeleeuwse voorlopers van de toneelkringen en dichter bij huis van de
hedendaagse rappers.
We verkennen de dorpskern van Leffinge en snuisteren in het erfgoed van de ‘immer ijverige’
woordkunstenaars van Altoos Doende’. Na een verkwikkende Bootsman wacht een heerlijke
kronkeling doorheen de polders waarin een eeuwenoude ‘lang koeistal’ en het Groot
Tempelhof twee obligate haltes zijn.
De orde van de Tempeliers ‘dankt’ zijn oprichting aan de kruistochten. We grasduinen in het
ontstaan van de eerste kruistocht en de gruwel ervan en belichten kort de rol van het roomse
purper hierin. Met felle speeches en onder de leus ‘Deus lo volt’ begeesterde Urbanus II
geheel West-Europa.
Na ongeveer 30 km komt het eindpunt van de zoektocht in zicht: het estaminet De
Rattevallebrug. Je hebt de keuze tussen een eenvoudige familiale editie waar ook de kleinsten
creatief kunnen mee zoeken en een iets pittiger editie. Hoewel deze laatste editie ook heel wat
eenvoudige vragen bevat, kruiden enkele venijnige ‘addertjes’ hier en daar het zoekplezier.
> start op maandag 25/03 tot en met 02/09/18; op parking Gistelstraat (afrit E40
Middelkerke); kleine 30km per fiets of auto langs landelijke wegen
> A-zoektocht: familiale zoektocht voor jong en oud; zonder strikvragen
> B-zoektocht: zoektocht met enkele addertjes onder het gras (op hetzelfde parcours)
> Verkoop(€9): info: Eddy Vanhee Kasteelstraat 26/51, Diksmuide; 0477/605949;
eddyvanhee@outlook.com
* Toerisme, Casselaan 1, Middelkerke
* Toerisme Villa Les Zéphyrs H Jasparlaan 173 Westende-Bad
* Toerisme Diksmuide, Grote Markt 6
* Bootsman, Vaartdijk-Noord 19A ( bij Leffingebrug) Leffinge
* Bakkerij “Stutn & Toartn”, bij kerk Slijpe (dicht bij start)
* Lieve Vermander, Spermaliestraat 259, Slijpe
* Estaminet De Rattevallebrug, gehucht De Rattevalle
> Prijsuitreiking op vrijdag 18 oktober in de “De Zwerver”, centrum Leffinge .
Elke deelnemer ontvangt 'n waardevolle prijs en mag gratis deelnemen aan de
pannenkoeken-, wijn- en biertombola en aan de verloting van de hoofdprijzen met o.a. fiets
en tal van waardevolle elektrische apparaten…

