
                                                

WOORD VOORAF … 
 

Beste deelnemer, 

Beste organisator, initiatiefnemer, verenigings- of 

ploegverantwoordelijke, school- of bedrijfsmedewerker… 

 

Hier volgt de uitleg van een totaal vrij aangeboden opdrachtenpakket bij  3  V-Route  wandel-, fiets- of 

skateparcoursen met een maximale afstand van 12 km ! U kiest zélf welke afstand er gekozen wordt ! 

 

Vooreerst is er de parcoursbeschrijving van elke route apart, die iedereen de juiste weg wijst !                                         

Er kunnen daarbij ook grotendeels bestaande “V-Route-borden”  langs de weg gevolgd worden… 

 

En dan zijn er de 3 vrijblijvende opdrachten die zowel aan een enkeling als aan een groep kunnen aangeboden 

worden. Deze opdrachten hebben echter niks te maken met het ‘parcours’ !  

Daarvoor lassen we 3 halteplaatsen in:  

1. Startplaats JEUGDCENTRUM: opdracht : herkennen van 20 Vlaamse BV’s 

2. Stopplaats WAREGEM SPORT CENTRUM: opdracht : zoeken naar een 20-letterwoord  

3. Aankomstplaats JEUGDCENTRUM: opdracht : deelname aan  Lucky Game of Gelukspuntenspel 
(méér info hieromtrent in apart Pdf-bestand) 

Er kunnen ook altijd andere halteplaatsen   gekozen worden  en/of                                                                                            

opdrachten   verwijderd of toegevoegd worden…  

 

Vooraf moet natuurlijk de af te leggen weg eens goed gecontroleerd worden om te zien of deze  

voldoende haal- en bereikbaar is. En ook vooral om de juiste oplossingen te hebben of na te checken.  

Als organisator kan je bij twijfel of wegens tijdgebrek via mail naar ron.verbeke@telenet.be de oplossingen bekomen ! 

Het is dan ook de bedoeling dat de antwoordenformulieren door jullie verbeterd worden.  

En …. dat de eventuele uit te reiken prijzen ook door jullie aangeschaft en geschonken worden ! 

 

 

 

Veel wandel-, fiets- of skategenot !  

 

Verantwoordelijke uitgever : Ron Verbeke  Broekstraat 56   8790  Waregem  0486 / 584 402   

 ron.verbeke@telenet.be          www.v-route.be         www.degestemdesnaren.be     

mailto:ron.verbeke@telenet.be
mailto:ron.verbeke@telenet.be
http://www.v-route.be/
http://www.degestemdesnaren.be/


                                  

PARCOURS VAN 6,8KM LANGS de V-Route4Kids 

   Startbord – Jeugdcentrum →       WaregemSportCentrum →    Belle Maries Kapelle →   Startbord – Jeugdcentrum 

        0 km      3,5 km   5,4 km          6,8 km 

De "V" van: 

VLAAMSVOLKSVERRASSINGVERMAAKVREUGDEVEILIGHEIDVREDEVARIATIEVERWONDERING 

VERSTAND VITALITEITVOLHARDINGVARIATiEVRIJHEIDVEEVRIENDSCHAPVERSNELLINGEN 

VELOODSVIJFTIENVLAKKE V-ROUTE4KIDSVERBEKE 

uitleg woorden op  www.v-route.be      

 

PARCOURSBESCHRIJVING   

Startbord: Parking Jeugdcentrum / Sportkafee - Zuiderlaan 46 - 8790 Waregem aan Gaverbeekbrugje. 

 

Als we met het gezicht naar het startbord staan, dan moeten we naar rechts 100m verder de parking 
bewandelen, om dan aan het CLB-gebouw links in te slaan en over het Gaverbeekbrugje te gaan, richting 

Paardenwijk. Zo'n 30-tal m verder in de Galopstraat volgen we links het autovrij, smal wegeltje dat uitkomt 
in de Zadelstraat. We dwarsen de Franklin Rooseveltlaan en volgen de licht hellende Joannes Huyslaan.  

We komen dan terecht in de Brouwerijstraat en we begeven ons naar het kruispunt waar op de linkerhoek 
Belle Maries Kapelle staat. We wandelen rechtdoor en komen in de Bessemstraat terecht. 

We stappen verder tot er een bordje aangeeft om rechts de Bergstraat in te slaan. We steken de E-17 over 
en dalen de brug af tot we op de linkerkant het uitgestrekte WaregemSportCentrum (WSC) tegenkomen. 

 
We verlaten nu even het V-Route-traject en volgen rechts de stijgende Karmeldreef, richting Het 
Karmelbos, het hoogste punt van Waregem. 32 m boven de zeespiegel. We vervolgen de dalende 

Karmeldreef en stappen op het einde rechts, de Galgestraat in. 
 

We wandelen nu terug over de E17-autostrade en volgen alsmaar rechtdoor tot aan Belle Maries Kapelle. 
We stappen de Felix Verhaeghestraat in. Wat verder in deze straat is er op de rechterkant de 

wereldberoemde Waregemse Hippodroom en het moderne museum Hippo.War. Op het rond punt van      
't Leeuwke, waar een paard met ruiter-standbeeld prijkt, nemen we de 2de afslag, richting Franklin 

Rooseveltlaan. En na ongeveer 200m slaan we rechts de Zadelstraat in. Via de Potegemstraat en een 
autovrij Gaverbeekbrugje in de Potegemwegel, wandelen we onze eindbestemming,  

het Jeugdcentrum-domein, terug binnen ! 
 

 

 

Deze route werd in juli 1993 samengesteld door de Waregemse familie Verbeke. De officiële bebording in mei 2003 was een prachtig             
initiatief van het Waregems stadsbestuur, in samenwerking met de gemeentebesturen van Kruisem & Wortegem-Petegem.                                                       

Info bij Ron Verbeke:  0486/584 402  -  ron.verbeke@telenet.be  -   www.v-route.be 

http://www.v-route.be/


                                        

PARCOURS VAN 8,4KM LANGS de V-Route4Kids 

   Startbord–Jeugdcentrum  →  WaregemSportCentrum  →  Flanders Field  →  Belle Maries Kapelle  → Startbord–JC 

   0 km             3,5 km            5,5 km        7 km           8,4 km 

De "V" van: 

VLAAMSVOLKSVERRASSINGVERMAAKVREUGDEVEILIGHEIDVREDEVARIATIEVERWONDERING 

VERSTAND VITALITEITVOLHARDINGVARIATiEVRIJHEIDVEEVRIENDSCHAPVERSNELLINGEN 

VELOODSVIJFTIENVLAKKE V-ROUTE4KIDSVERBEKE 

uitleg woorden op  www.v-route.be      

PARCOURSBESCHRIJVING   

 

Startbord: Parking Jeugdcentrum / Sportkafee - Zuiderlaan 46 - 8790 Waregem aan Gaverbeekbrugje. 

Als we met het gezicht naar het startbord staan, dan moeten we naar rechts 100m verder de parking bewandelen, 
om dan aan het CLB-gebouw links in te slaan en over het Gaverbeekbrugje te gaan, richting Paardenwijk. Zo'n  

30-tal m verder in de Galopstraat volgen we links het autovrij, smal wegeltje dat uitkomt in de Zadelstraat.  
We dwarsen de Franklin Rooseveltlaan en volgen de licht hellende Joannes Huyslaan. We komen dan terecht in  

de Brouwerijstraat en we begeven ons naar het kruispunt waar op de linkerhoek Belle Maries Kapelle staat.  
We wandelen rechtdoor en komen in de Bessemstraat terecht. We stappen verder tot er een bordje aangeeft 
 om rechts de Bergstraat in te slaan. We steken de E-17 over en dalen de brug af tot we op de linkerkant het 

uitgestrekte WaregemSportCentrum (WSC) tegenkomen. 
 

We verlaten nu even het V-Route-traject en volgen rechts de stijgende Karmeldreef, richting Het Karmelbos,  
het hoogste punt van Waregem. 32 m boven de zeespiegel. We vervolgen de dalende Karmeldreef en stappen 

op het einde links, de Galgestraat in. We nemen dan de eerste straat rechts, de Bosstraat. 
 

Wat kronkelend en licht stijgend bereiken we Flanders Field, het bekende Amerikaans kerkhof. Op het einde van 
deze Bosstraat draaien we rechts mee, de Wortegemseweg in. We wandelen nu terug over de E17-autostrade  

en héél kort na deze brug slaan we rechts de autovrije Galgewegel in. Deze wegel komt dan uit op een  
gebetonneerde straat met dezelfde naam, die we rechts blijven volgen.  

Op het einde van de Galgewegel passeren we op onze rechterkant Het Geboortebos. 
 

Dan volgen we links de Galgestraat en komen voor een 2de keer voorbij Belle Maries Kapelle. We gaan rechtdoor 
de Felix Verhaeghestraat in. Wat verder in deze straat is er op de rechterkant de wereldberoemde Waregemse 

Hippodroom en het moderne museum Hippo.War. Op het rond punt van 't Leeuwke, waar een paard met  
ruiter-standbeeld prijkt, nemen we de 2de afslag, richting Franklin Rooseveltlaan. En na ongeveer 200m slaan  

we rechts de Zadelstraat in. Via de Potegemstraat  en een autovrij Gaverbeekbrugje in de Potegemwegel,  
wandelen we onze eindbestemming, het Jeugdcentrum-domein, terug binnen ! 

 
 

Deze route werd in juli 1993 samengesteld door de Waregemse familie Verbeke. De officiële bebording in mei 2003 was een prachtig             
initiatief van het Waregems stadsbestuur, in samenwerking met de gemeentebesturen van Kruisem & Wortegem-Petegem.                                                       

Info bij Ron Verbeke:  0486/584 402  -  ron.verbeke@telenet.be  -   www.v-route.be 

http://www.v-route.be/


                                                

PARCOURS VAN 10,8 KM of de V-Route4Kids  
   Startbord–Jeugdcentrum → WaregemSportCentrum → Flowers by Rotsaert → Flanders Field → Belle Maries Kapelle → Startbord–JC 

  0 km              3,5 km         5,8 km              7,8km    9,3km          10,8 km 
 

De "V" van: 

VLAAMSVOLKSVERRASSINGVERMAAKVREUGDEVEILIGHEIDVREDEVARIATIEVERWONDERINGVERSTANDVITALITEIT 

VOLHARDINGVARIATiEVRIJHEIDVEEVRIENDSCHAPVERSNELLINGENVELOODSVIJFTIENVLAKKE V-ROUTE4KIDSVERBEKE 

uitleg woorden op  www.v-route.be      

 
PARCOURSBESCHRIJVING   

 

Startbord: Parking Jeugdcentrum (JC) / Sportkafee-Zuiderlaan 46-8790 Waregem aan Gaverbeekbrugje. 
 

 

Als we met het gezicht naar het startbord staan, dan moeten we naar rechts 100m verder de parking 
bewandelen, om dan aan het CLB-gebouw links in te slaan en over het Gaverbeekbrugje te gaan, richting 
Paardenwijk. Zo'n 30-tal m verder in de Galopstraat volgen we links het autovrij, smal wegeltje dat uitkomt 
in de Zadelstraat. We dwarsen de Franklin Rooseveltlaan en volgen de licht hellende Joannes Huyslaan. 
We komen dan terecht in de Brouwerijstraat en we begeven ons naar het kruispunt waar op de linkerhoek 

Belle Maries Kapelle staat. We wandelen rechtdoor en komen in de Bessemstraat terecht. We stappen 
verder tot er een bordje aangeeft om rechts de Bergstraat in te slaan. We steken de E-17 over en dalen  

de brug af tot we op de linkerkant het uitgestrekte WaregemSportCentrum (WSC) tegenkomen.  
 

We vervolgen het kronkelend baantje en slaan uiteindelijk links af, de Schaagstraat in. Wat verder 
passeren we links het bedrijf Steenimex. Op het dichtstbijzijnde kruispunt volgen we de Wandelstraat 
rechts en komen we op het meest vlakke en kindvriendelijke parcours (V-Route4Kids) van ong 12 km.  

Dit wordt aangegeven door een speciaal bord. 
 

Deze Wandelstraat gaat na ongeveer 150m over in de Peerdekouterstraat en wat verder belanden  
we in de Pontstraat waar op de linkerkant een kapelletje, genaamd OLV van Lourdes 1858, staat.  

We slaan hier aan bloemen-atelier Flowers by Rotsaert rechts, de Galgestraat in. 
 

(de extra-lus van 1,9 km, hieronder beschreven, kan je evt weglaten ! )  
Wat verder wandelen we links de Bosstraat in. Ietwat kronkelend en licht stijgend bereiken we  

Flanders Field, het bekende Amerikaans kerkhof. Op het einde van deze Bosstraat draaien  
we rechts mee, de Wortegemseweg in en meteen bewandelen we terug de E17-autostrade.  
Héél kort na deze brug slaan we rechts de autovrije Galgewegel in. Deze wegel komt dan  

uit op een gebetonneerde straat met dezelfde naam, die we rechts blijven volgen.  
Op het einde van de Galgewegel passeren we op onze rechterkant Het Geboortebos.  

 

We blijven de Galgestraat met brug over de E17 volgen en komen voor een 2de keer voorbij  
Belle Maries Kapelle. We stappen rechtdoor, de Felix Verhaeghestraat in en op de rechterkant zien we  
de wereldberoemde Waregemse Hippodroom en het moderne museum Hippo.War. Op het rond punt  

van 't Leeuwke, waar een paard met ruiter-standbeeld prijkt, nemen we de 2de afslag, richting  
Franklin Rooseveltlaan. En na ongeveer 200m slaan we rechts de Zadelstraat in.  

Via de Potegemstraat  en een autovrij Gaverbeekbrugje in de Potegemwegel, wandelen  
we onze eindbestemming, het Jeugdcentrum-domein, terug binnen ! 

 
 
 
 
 
 

Deze route werd in juli 1993 samengesteld door de Waregemse familie Verbeke. De officiële bebording in mei 2003 was een prachtig             
initiatief van het Waregems stadsbestuur, in samenwerking met de gemeentebesturen van Kruisem & Wortegem-Petegem.  

Info bij Ron Verbeke:  0486/584 402  -  ron.verbeke@telenet.be  -   www.v-route.be 

http://www.v-route.be/

