De beschrijving begint aan de E40 (Brussel –> Oostende of Oostende –> Brussel) afrit Aalst-NinoveGeraardsbergen.
Je neemt eerst richting Ninove-Geraardsbergen. Na wat bochtenwerk ben je van de E40 en kom je na een
100-tal meter aan een rond punt.
Je neemt richting Ninove, N45, een 2x2 vaksbaan met middenberm. Je volgt deze expresweg tot in
Ninove (3de verkeerslicht op die baan). Voorsorteren naar rechts (lichten links laten). Rechts zie je een
tarverne/herberg "Den Doorn". Dus zoals gezegd naar rechts hier en deze baan volgen.
Na 250m verkeerslichten. Hier rechtdoor. Na 5à700 m zie je een Carrefour (Ninove). Recht door (RECHT
DOOR - niet de baan volgen).
Aan het Q8 pompstation de 'steenweg' opdraaien naar rechts. Dit is de steenweg op Voorde/Brakel
richting Brakel, N8. Volg deze baan tot als je aan de linkerkant een Mercedes garage 'Sergeant' ziet.
Daar draai je links richting Geraardsbergen via de Expresweg, N45 (ja opnieuw N45). Na 4 km rijden op
deze weg moet je opnieuw links indraaien. Tijdens deze 4 km heb je een kruispunt met verkeerslichten
overgestoken, heb je de grensaanduidingen van Zandbergen, Voorde, Smeerebbe en Idegem reeds
gezien en ben je op een 'T-kruispunt' gekomen (Hier staat een Doe-Het-Zelf winkel ‘Van Der Schueren’).
Rechtdoor rijden.
Zo’n 500 m na dit kruispunt (en 4 km vanaf Mercedes garage "Sergeant"), moet je links indraaien. Je zal
aan dit kruispunt ook een richtingsaanwijzer zien met “Zandbergen 3 km”.
Na deze draai is het opnieuw zo’n 400 m tot het volgende kruispunt waar je opnieuw links indraait. Nu
kom je op een betonnen baan door het veld (in de streek gekend als de ‘Idegemkouter’) met op het
einde 2 vervaarlijk 90° bochten. Opletten dus. Je volgt deze baan tot je opnieuw in de “bewoonde wereld”
komt.
Na de laatste 90° bocht zal je, na 100 m, aan een T-kruispunt komen waar je, recht voor een
spoorwegoverweg ziet. Steek deze over en je bent in de Middenstraat.
Rij nu 100 m verder. Op je rechterkant staan een aantal huizen waarvan er 3 “half-open” zijn gebouwd.
De laatste 2 zijn aan elkaar gebouwd. Het laatste (111. Oplet er bestaat ook 111A en 111B), met de
treurwilg in de voortuin en een bank voor de deur, is waar ik woon.
Indien niet duidelijk of verloren: 054/32 40 73 of 0476 52 35 45.

