
 

WOORD VOORAF … 
 

“ Het KERKWEGELPAD“ 

 

 

Beste wandelaar  & 

Beste organisator, initiatiefnemer, verenigings- of 

ploegverantwoordelijke, school- of bedrijfsmedewerker… 

 

Hier volgt de uitleg van een totaal vrij aangeboden opdrachtenpakket  

bij een wandeling van ongeveer 5 km ! 

 

Vooreerst is er de parcoursbeschrijving die iedereen de weg wijst !  

Er zijn hier géén bestaande route-borden langs de weg die kunnen gevolgd worden … 

 

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

Er kunnen ook 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 wel de bedoeling dat de antwoordformulieren door jullie verbeterd worden.  

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

 

Véél  wandelgenot  !  

Creator :   Ron Verbeke  Broekstraat 56   8790  Waregem  0486 / 584 402   
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“Het KERKWEGELPAD” 
van ongeveer 5 km 

 

Parcoursbeschrijving : 

 

We vertrekken aan de Sint-Jan de Doperkerk van Beveren-Leie. Als we met de rug naar de kerk 

staan, volgen we links de Kerkdreef en slaan we meteen de eerste straat rechts in. We zijn nu 

in de Koning-Albertstraat en passeren links de stedelijke basisschool. We blijven rechtdoor 

stappen en komen uiteindelijk op een T-splitsing, waar we rechts de Schoolstraat  volgen.     

Wat verder slaan we aan de kapel links, de Roestraat in en volgen we deze weg tot aan de Sint-

Jansstraat. We gaan die straat rechts in en aan de eerste kruising nemen we links, de Kleine 

Heerweg. We volgen die en we slaan wat verder de eerste straat rechts in, de Pontstraat. We 

steken de Grote Heerweg over en bewandelen het pad rechtdoor dat naar de Leie leidt. Daar 

volgen we dan de rivier rechts mee, richting Desselgem… en waar de Sint-Jansstraat uitmondt, 

slaan we ietwat licht-stijgend rechts in, richting kerkhof. Op het eerstvolgend kruispunt nemen 

we links de Grote Heerweg en stappen we tot we op onze linkerkant de doorgang naar het 

natuurreservaat ‘de Zavelputten’ opmerken.We kunnen hier -al dan niet- ook vrijblijvend eens 

binnengaan …  

Zoniet gaan we verder op de rechterkant op zoek naar het huisnummer 82 en volgen we de 

oprit die links leidt tot een smalle voetweg en uitkomt in de Hekkeniersstraat. We draaien links 

mee en duiken meteen rechts de Gruuthusestraat in. Vervolgens nemen we de 2de  straat links 

en komen we in de Akkerwindelaan. Aan het einde van deze weg volgen we de voetwegel 

doorheen Chiro Leieland en bereiken we de Tomberg. We dwarsen deze weg rechtdoor en via 

een nieuwe voetwegel komen we in de Bermkouter terecht. Hier onmiddellijk naar links verder 

de voetwegel blijven volgen! Voor ons zien we nu een grasveldje en een wegel met knotwilgen, 

de Kouterswegel genoemd. We wandelen verder tussen deze bomenrijen en monden uit op 

de Hoonakkerdreef. We volgen hier rechts mee en dwarsen ietwat verder de Nijverheidstraat  

… om uiteindelijk terug te belanden aan de kerkparking in de Kerkdreef, waar we zijn gestart!          

 

Route samengesteld door Philip Saelens en Carlos Verkaemer             

 



Materiaal:  aangepaste wandelkledij  -  balpen  -  fototoestel / iPhone… -  lunchpakket… 

NAAM : 

GSM  of  MAILADRES : 

DATUM : 

OPDRACHTEN 

1. Op deze wandelroute passeer je onderstaande 6 huisnummers ! Alle foto’s staan echter             
door elkaar. Schrijf de juiste straatnaam onder de foto en plaats hieronder de juiste letter             
in chronologische volgorde… Welk huis kom je éérst tegen en daarna… ? 

 
 
 
 

 
… 

 
… … … … … 

/6 

A            B               C 

       
 
 

………………………………………………    …………………………………………………..  …………………………………………….. 
 
 

D           E       F 

              
 
 
……………………………………………..   …....………………………………………  ……………………………………………… 

 

 

/6 



 

2.  Wat staat er op dit bord geschreven ? 

    

/4 

3. Maak gedurende de wandeling een selfie bij deze foto’s : 

a.     b.       

           /4   

4. Op een bepaald moment kom je aan deze ‘afstandspaal’ ! Hoeveel kilometer staat              
er in totaal op deze paal  vermeld ?                        

         ANTWOORD =   ……….  Km             /5 

 

5. Maak met de letters van het woord  “KERKWEGELPAD“ het langst mogelijk, bestaande 
Nederlandstalige woord. Géén eigennamen. Je krijg één punt per letter! De woorden  KERK - 
WEGEL - PAD  mag je niet meer gebruiken ! 

 

     
                            

 

TOTAALSCORE =                          

     ANTWOORD = 
 
   ………………………………………………… 
 

……………………………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 

    ………………………………………………………………. 

 


