WOORD VOORAF …

Beste organisator, initiatiefnemer, verenigings- of
ploegverantwoordelijke, school- of bedrijfsmedewerker…

Hier volgt de uitleg van een totaal vrij aangeboden opdrachtenpakket bij een wandeling of fietstocht
of skatetraject met een maximale afstand van 12 km !

Vooreerst is er de parcoursbeschrijving die iedereen de weg wijst ! Er kunnen ook bestaande route-borden
langs de weg gevolgd worden, maar dat is niet altijd zo …

En dan zijn er de vrijblijvende opdrachten die zowel aan een enkeling als aan een 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 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

HET VIERBEKENPAD
7,5 km

Waregems parcours van
voorbij 4 plaatselijke ‘beken’:
Dompelbeek-Zoetebeek-Hollebeek en Gaverbeek.
De meeste van deze beken lopen momenteel ondergronds en aangezien dit de verkorte versie is,
passeren we maar 2 beken: de Gaverbeek en de Zoetebeek.

PARCOURSBESCHRIJVING:
------------------------------------------------------------

We starten voor de ingang van het cultuurcentrum De Schakel en wandelen door het winkelcentrum Het
Pand naar de markt. Neem rechts de achterkant van de kerk en ga verder naar de Stationsstraat waar we
via de poort, rechts het park Baron Casier binnen wandelen.
We nemen het pad rechts van het kasteel en volgen de weg langs de vijver. Voor ons zien we links in de hoek
het speelplein en we stappen die richting op. We verlaten het park door de poort en vervolgen de weg langs
de parking tot aan de Marcel Windelsstraat. Hier slaan we rechts af en op het einde draaien we links mee
om via de Putmanstraat, onmiddellijk rechts de Meiweg te nemen. Op het einde van dit stuk, gaan we rechts
over het brugje De Coeydreve en kruisen we nu de Gaverbeek.

We wandelen doorheen de woonwijk in de Jutestraat en wat verder nemen we rechts de Wollestraat. Nog
wat verder draaien we linksaf en op het einde slaan we links de Zultseweg in. We steken het kruispunt met
de drukke Oosterlaan over en volgen de weg tot we op de rechterkant de Drogenboomstraat tegenkomen
en instappen. Op het einde van deze lange straat, slaan we rechts de Gentse Heerweg in. En héél kort gaan
we meteen links in de Grasdreef. Op het einde van deze dreef steken we de Kruis(hout)emseweg over, gaan
we verder rechtdoor over een begrasd karrenspoor en bereiken we zo, via de Paterswegel, de ook vrij
drukke Nokerseweg. We steken schuin links deze weg over en nemen kort daarop het wandelpad De
Boterplanke. Hier dwarsen we de Zoetebeek, die op onze linkerkant nog een stukje zichtbaar is.

Op het einde van dit pad volgen we nu niet het groene zeshoekig bord dat de linkse richting aangeeft, maar
gaan we rechts de Bessemstraat in ! Aan het kruispunt van Belle Maries Kapelle gaan we rechts de Felix
Verhaeghestraat in. We passeren BLOSO, nu Sport.Vlaanderen genoemd. En ook HippoWar + de
hippodroom. Aan de komende rotonde op ’t Leeuwke, slaan we rechts de Holstraat in tot aan het kruispunt
met de Zuiderlaan, die we links dwarsen. Aan deze verkeerslichten staat nog een laatste zeshoekig bord dat
ons, via de bibliotheek en de licht-stijgende wandelpromenade, terug naar het startpunt De Schakel brengt.

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

NAAM :
GSM of MAILADRES :
DATUM :

OPDRACHTEN
1. Op deze route passeer je onderstaande huisnummers ! Deze 8 huizen staan
hieronder echter door elkaar gefotografeerd. Aan u om de juiste naam van de
bijhorende straat onder het nummer te noteren. Per juist antwoord krijg je
5 punten !
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Nr 38
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2. Maak met de letters van V I E R B E K E N P A D een zo groot mogelijk, nieuw
Nederlandstalig, bestaand woord. Er zijn 12 letters en elke letter mag je 1x
gebruiken. Per gebruikte letter krijg je 5 punten !

/60
3. Neem een selfie of laat je fotograferen met op de achtergrond :
5 punten per geslaagde afbeelding !

A. Een levend dier: ………………………..………………………………………………(naam van de straat of plaats)
B. Een standbeeld of kunstwerk:…………………………………………………….(naam van de straat of plaats)
C. Een driehoekig verkeersbord:……………………………………………………..(naam van de straat of plaats)

/15
4. Tel het totaal aantal huizen dat er in de Paterswegel staat !
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TOTAALSCORE:

…………………………

op 120

