V-route (25 km)

De
is een heuvelachtig, landelijk en verkeersvriendelijk parcours
doorheen Waregem, Nokere (Kruishoutem)
en Wortegem-Petegem.
Er kan officieel gestart worden vanuit
Het JEUGDCENTRUM, Zuiderlaan 46 te Waregem of
te Nokere (Kruishoutem), vanuit
Het LANDHUYS, Nokeredorpstraat 26.
Vertrekkend vanuit Waregem staat er op het kruispunt ter hoogte
van de Waregemsestraat en de Ter Meulenstraat, een extra-bord
dat de vlakke V-Route4Kids (12 km) aangeeft !

Brochures en info te bekomen bij :

Stad WAREGEM
www.waregem.be

ROUTE

EEN FIETS-, WANDEL- OF LOOPROUTE
van 25 km in het zuidelijk grensgebied tussen
WEST- en OOST-VLAANDEREN

STADSBESTUUR WAREGEM
Toeristische Dienst
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem
Tel. 056/62.12.11 - Fax 056/62.12.90
e-mail : toerisme@waregem.be

OF

GEMEENTEBESTUUR KRUISHOUTEM
Markt 1 - 9770 Kruishoutem
Tel. 09/333.71.27, fax. 09/333.71.13
e-mail : Gemeentebestuur@Kruishoutem.be

www.v-route.be
Met dank aan de familie Verbeke, Stadsbestuur Waregem,
Gemeentebesturen Kruishoutem en Wortegem - Petegem

TOERISTISCHE DIENST WAREGEM
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem
TOERISTISCHE DIENST KRUISHOUTEM
Markt 1 9770 Kruishoutem
Start- & aankomstplaats op 15 augustus:

JEUGDCENTRUM
Zuiderlaan 46
8790 Waregem
0475/ 571 573
www.jeugdcentrumwaregem.be

DE

VLAAMS :
VOLKS:
VERRASSING:
VERMAAK:

V

VAN:

Het parcours situeert zich op en rond de zuidelijke grens van Oosten West-Vlaanderen, een Vlaamse aangelegenheid dus.
Deze sport- en ontspanningsactiviteit heeft een typisch volks
karakter: van, voor én door het volk !
Het verrast je telkens weer wanneer je de schoonheid van je eigen
streek (her) ontdekt
Als een mens zoekt naar vermaak, doet hij dit graag onder de
vorm van sport of ontspanning in het algemeen.
* Sport: de conditie van de lichaamsspieren uittesten. Even het
zweetgehalte peilen en een deftige inspanning leveren !
* Ontspanning: gewoon genieten van de natuur, alleen of in
gezelschap. In Nokere kan je zelfs -via de ingang in de Holstraateven wandelend genieten in het KORDAELBOS ! (www.rvla.be).
Wat verder in de Vandevoordeweg kan je eens kijken in het
Schoenenpaleis SONS ? (www.shoesornoshoes.com )

VREUGDE :
VEILIGHEID :
VREDE :
VARIATIE :

VIJFTIEN:

Het doet echt deugd om op deze manier even te ontspannen of tot
een deftige lichaamsinspanning te komen.Gewoon leuk om doen...
Er werd bewust gekeken naar weinig tot niet druk
bereden wegen, totaal weg van het dagelijkse heen en weer verkeer.
Tijdens het fietsen, wandelen of lopen overvalt je aanstonds die
'zalige kalmte', de 'aangename stilte' ... kortom een 'vredig gevoel' .
De uitgekozen wegen bieden veel keuzemogelijkheden:
klimpaadjes, afdalingen, kasseistroken, rust- of drankhaltes,
kapelletjes of andere culturele en historische bezienswaardigheden.
Ideaal om er een speur-, spel- of (foto) zoektocht aan te koppelen.
Variatie troef dus !

VERBEKE :

Op 15 augustus is er een jaarlijkse, georganiseerde namiddagfietstocht,
vertrekkend vanuit het JEUGDCENTRUM, Zuiderlaan 46 te 8790
Waregem. Tel: 0475/ 571 573
www.jeugdcentrumwaregem.be

Deze route werd bedacht door de familie VERBEKE uit Waregem.
Info: Ron Verbeke, Broekstraat 56, 8790 Waregem, 0486/ 584 402
ron.verbeke@telenet.be

BESCHRIJVING VAN HET PARCOURS
Officieel Vertrekpunt :
Het JEUGDCENTRUM Zuiderlaan 46 8790 Waregem
* De V-Route4Kids van 12 km is aangeduid in vette, schuingedrukte letters !
ZUIDERLAAN (Het Jeugdcentrum) via openbaar Gaverbeekbrugje naar
GALOPSTRAAT doorheen autovrij wegeltje naar ZADELSTRAAT JOANNES
HUYSLAAN BROUWERIJSTRAAT BESSEMSTRAAT - BERGSTRAAT (Waregem
Sport Center) - SCHAAGSTRAAT - BEELKESTRAAT- WAREGEMSESTRAAT VIJVERDAMSTRAAT (Nokere kasteel) - TURKESTRAAT - GAVERSTRAATJE KASTEELSTRAAT (Het Kippenhof ) - RIJBORGSTRAAT - BOEREGEMSTRAAT KLEISTRAAT - TURKESTRAAT MOTTESTRAAT - ANZEGEMSESTEENWEG
NOKEREDORPSTRAAT (Het Handelshuis / Het Landhuys (2°officieel vertrekpunt) /
Nokere berg) HOLSTRAAT (Het Kordaelbos) - BEERSTRAAT VANDEVOORDEWEG (Schoenenpaleis SONS ) - DUFFELSTRAAT - BREDESTRAAT
- OUDE MOLENWEG - WAREGEMSESTRAAT - TER MEULENSTRAAT BAILLISTRAAT - WANDELSTRAAT - PEERDEKOUTERSTRAAT - PONTSTRAAT
GALGESTRAAT - BOSSTRAAT (Flanders Fields / Amerikaans kerkhof) WORTEGEMSEWEG - GALGEWEGEL GALGESTRAAT FELIX
VERHAEGHESTRAAT FRANKLIN ROOSEVELTLAAN- ZADELSTRAAT POTEGEMSTRAAT via openbaar Gaverbeekbrugje naar Het Jeugdcentrum

VERWONDERING:
Het V-Route-lied

k Neem mijn fiets en ik rijd de V-route
Rijd dan lekker, lekker, lekker met me mee
Rijd dan lekker, lekker, lekker
t Wordt gekker, gekker, gekker
Rijd dan lekker, lekker, lekker met ons mee !
k Neem mijn plan en ik stap de V-route
Stap dan lekker, lekker, lekker met me mee
Stap dan lekker, lekker, lekker
t Wordt gekker, gekker, gekker
Stap dan lekker, lekker, lekker met ons mee !

k Neem mijn klok en ik loop de V-route
Loop dan lekker, lekker, lekker met me mee
Loop dan lekker, lekker, lekker
t Wordt gekker, gekker, gekker
Loop dan lekker, lekker, lekker met ons mee !

VERSTAND:
VITALITEIT:
VOLHARDING:
VARIANTE:

VRIJHEID :
VEE :
VRIENDSCHAP:
VERSNELLINGEN:

Steffen Ron
www.innersound.be
www.degestemdesnaren.be

VELOODS:

Je staat écht verwonderd van en bij het idyllisch panorama dat
deze omgeving je biedt.
Wat je zintuigen ook opmerken
Het is voor iedereen steeds een
verrijking op verstandelijk gebied.
Niettegenstaande er een lichamelijke inspanning wordt vereist,
geeft deze open-lucht-activiteit je ook de nodige dankbare,
mentale levenskracht.
Fysisch word je hier en daar wel op de proef gesteld ! Eventjes
tanden bijten, volhouden, volharden is dan de boodschap !
Daar de V-route ook kruispunten heeft, kan je de route
opsplitsen in 2 trajecten: de V-Route4Kids van 12 km (vlak) en de
13 km (heuvelachtig). Dit kruispunt bevindt zich ter hoogte van de
Waregemsestraat (samenkomst met de Ter Meulenstraat of
Vijverdamstraat) en laat je toe een korte of lange in- of
ontspanningstocht te maken. Ideaal voor de wandelaar of als
kalme, vooral kindgerichte gezinsactiviteit. (zie stratenplan)
Buiten het feit dat je natuurlijk rekening moet houden met de
verkeersregels, ben je tot niets verplicht. Het berijden, bewandelen
of belopen van deze wegen schenkt je dat vrije gevoel.
Het valt echt op hoe je doorheen dit traject talrijke grote of kleine
veld- en veedieren ziet of hoort of ruikt .Geen mensenmassa die
je aanmoedigt, wel wat geblaf of geblaat of gehinnik of gekakel...
Het zuivere 'natuurlijke' vee-geluid.
Deze route kan best in familie- of groepsverband afgelegd worden.
Tijd en ruimte om de vriendschapsbanden nog hechter te maken of
om nieuwe relaties op te bouwen.
Omwille van het nogal heuvelachtig parcours is een fiets met
versnellingen sterk aangeraden.
Wanneer je om één of andere reden niet met je eigen fiets kunt
rijden, dan bestaat de mogelijkheid om een fiets te huren.
Dit kan via v.z.w. VELOODS, Oude Vijvestraat 29 te Waregem.
Tel: 056/ 61 21 62 of www.veloods.be

