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75 jaar VKT vieren in groene oase Hamme

Feestelijk 
jubileumweekend

Tekst en foto’s: Willy Ost

Kampeertoerist bracht de woeste westkusten 
van Ierland tot in vele huiskamers. Dankzij mooi 
geïllustreerde artikels verblijdden Kroatische eilanden 
en ongekende Franse gebieden onze kampeerders. 
Spaanse mudejartorens, schitterende Duitse dorpjes met 
vakwerkhuizen in herfsttooi, allemaal kenden ze via onze 
redactie hun weg naar jullie, onze geëerde lezers. 

Al dat buitenlandse toeristische geweld 
zou ons haast doen vergeten dat ook 
Vlaanderen op heel wat mooie hoekjes 
prat kan gaan. Daarom vinden we het 
uitermate fijn dat we ter gelegenheid van 
75 jaar Vlaamse Kampeertoeristen vzw 
een Vlaamse gemeente in de schijnwerper 
mogen plaatsen. In naam van onze hele 
VKT-familie nodigen we jullie hartelijk uit 
om het Oost-Vlaamse Hamme, prachtig 
omsloten door Schelde en Durme, met 
je bezoek te komen vereren. Zo kan je 
zelf ervaren hoe rustgevend het is op de 
dijken van die machtige Schelde. Je zal er 
geen wereldwonderen ontdekken, tenzij 
je rust en ruimte al een wereldwonder kan 
noemen. Wij willen onze 75ste verjaardag 
vieren met een gezellig samenzijn, met 
wandelen en fietsen, en zo het nieuwe 
kampeerseizoen opstarten.

Onthaasten, het is een modewoord 
dat perfect toepasselijk is op het Oost-
Vlaamse Hamme, waar het getij van twee 
rivieren eeuwenlang het leven van de 

inwoners heeft beïnvloed. De centrumge-
meente Hamme heeft met zijn natuurge-
bieden Den Bunt, Driegoten en de Oude 
Durme zowel op wandel-, fiets- als culinair 
gebied heel wat bekendheid verworven. 
Meestal met zachtheid, maar soms ook 
met brute kracht omarmt de machtige 
Schelde de deelgemeenten Moerzeke en 
Kastel. Beschermd door stevige dijken gaat 
het dorpse leven er zijn gang, weg van de 
jachtige hectiek van elke dag. Bezoekers 
vinden er rust in aangenaam gezelschap 
van de rivier. Terwijl je mijmerend tussen 
water en overvloedig groen vertoeft, 
nemen de voorbijvliegende wolken je 
zorgen met zich mee. Dit is het land van 
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de in Hamme geboren schrijver Filip De 
Pillecyn. Zijn Jonkvrouw en de Veerman 
overschouwen al bijna 60 jaar de rusteloze 
draaikolken bij de samenvloeiing van 
Schelde en Durme. De wulps golvende 
ijzeren bogen van de Mirabrug – jaargang 
1898 – verbinden de oevers van Hamme 
en Waasmunster, tot vreugde van fietsers 
en wandelaars die graag de Hamse dijken 
wisselen met die van Tielrode en Waas-
munster of omgekeerd. Ligt de Mirabrug 
te hoog boven de Durme en wens je een 
intiemer contact met het water, laat je dan 
met de veerboot overvaren naar Tielrode 
dorp, naar de Weert, naar Sint-Amands en 
Mariekerke of naar Baasrode. Je zal er weer 
andere dijken ontdekken die je kronkelend 
richting Temse of Dendermonde voeren. 
Knooppunten helpen je graag, zodat je het 
noorden niet verliest. De Franse Napoleon, 
die uitschoof in de modder van Waterloo, 
verdwijnt in het niets in vergelijking met 
onze beschermde Grote Napoleon, de enig 

overgeblevene van de 22 windmolens die 
eertijds over Hamme wiekten. Hij werd 
bijna heilig verklaard, maar hij had de 
opkomende geseculariseerde tijdsgeest 
tegen, onze Moerzeekse Priester Poppe. 
Daardoor belandde hij ‘slechts’ bij de 
hemelse B-ploeg der Zaligen. De mensen 
van Moerzeke laten dit lagere echelon niet 
aan hun hart komen: ze kunnen net als 
jullie immers altijd terecht in de sfeervolle 
Pius X-grafkapel. Het is slechts een greep 
uit het toeristische aanbod dat deze oase 
van groen en water je biedt.

Hou zeker de volgende nummers van Kampeertoerist  
in de gaten voor het programma en reserveringsinfo.  
We kijken ernaar uit om samen met jullie te vieren!

Gegarandeerd dat je na een bezoek 
aan Hamme de roep van de Vlaamse 
gaai, het symbool van de Hammenaren, 
met een ander oog bekijkt of in dit geval 
met een ander oor beluistert. De rauwe 
klanken van de ‘wuiten’, zoals hij hier 
heet, zullen je als muziek in de oren 
klinken en herinneringen oproepen 
aan de streek van de mensen achter de 
dijk die De Pillecyn met zoveel liefde 
omschreef. Vlaamse Kampeertoeristen 
vzw kijkt met evenveel liefde uit naar 
jullie komst tijdens het Paasweekend 
van 7 tot 10 april 2023! ▫


