WOORD VOORAF …
“ De WATERHOEK- wandeling ”
van ongeveer 6 km

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 6 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.

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 !

Véél wandelgenot !
Creator : Ron Verbeke Broekstraat 56 8790 Waregem 0486 / 584 402
ron.verbeke@telenet.be

www.v-route.be

www.degestemdesnaren.be

“ De WATERHOEK- wandeling ”van ongeveer 6 km

Parcoursbeschrijving :
We starten deze wandeling aan de kerk van het Gaverke en gaan meteen richting
“Waterhoek” ! Aan het dichtbijzijnde rond punt aan de kerk nemen we de
Tjollensstraat en volgen die onder de tunnel door, zodat we links-meedraaiend in
de Groene Wandeling terechtkomen. We blijven deze straat volgen en zien in de
verte de smalle en gebogen voetgangers- en fietsersbrug over de Waregemse
Ring, die we nu oversteken. We belanden in de Waterstraat en we volgen die tot
we de eerste rijbaan (vervolg Waterstraat) rechts indraaien. We komen uit op een
kruispunt, waar we de Wetstraat instappen en verder bewandelen tot we, op
grondgebied Desselgem, de Kronkelstraat induiken. Als we op de rechterkant het
huisnummer 209 passeren, slaan we daar meteen links, een voetweg in.
Verscholen tussen de bomen, loopt hier de Waalshoekbeek. We volgen deze zeer
smalle, aarden wegel langs de vele serres en op een eerstvolgende T-spliting, slaan
we uiteindelijk links af, de Waalshoekstraat in. (Het straatnaambord staat echter wat verder op het
einde van deze weg). Op de komende T-splitsing vervolgen we links terug de Wetstraat tot
we ongeveer 200m verder aan onze rechterkant de smalle, maar gebetonneerde
Ossekopwegel kunnen instappen. We volgen deze wegel tot aan het kruispunt
met de Kruiskesstraat, die we meteen dwarsen. Hier vervolgt het 2de deel van de
wegel. We komen alweer op een T-splitsing en slaan rechts de Tapuitstraat in. In
de verte zien we de dalende spoorwegtunnel, maar vóór deze tunnel nemen we
links de Waterstraat. We bewandelen nu alsmaar rechtdoor deze ietwat
kronkelende straat en verlaten zo de “Waterhoek”. We dwarsen alweer de smalle,
gebogen voetgangers- en fietsersbrug over de Waregemse Ring en stappen via de
Groene Wandeling en rechts onder de tunnel, de Tjollensstraat in … om
uiteindelijk terug te belanden aan Gaverke-kerk, waar we zijn gestart !
Route samengesteld door Manette Nolf en Mattie Beyens

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

NAAM :
GSM of MAILADRES :
DATUM :

OPDRACHTEN
Deze onderstaande vragen / opdrachten staan niet in chronologische volgorde !

1. Ergens op dit wandelparcours ontbreekt er één letter op een blauw ‘straatnaam’-bord !
Welke letter is dat ?

De letter …… van het woord ……………………………….

/4
2.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……
……………
Wat staat
er hier
precies op deze zitbank geschreven ?

/4
3. Maak met de letters van deze straatnaam een zolang mogelijk, Nederlands
bestaand woord dat begint met de letter “L” ! Je mag alle letters 1X gebruiken en
per gebruikte letter krijg je 5 ptn. Géén eigennamen.

L ……………………………………………………..

4. A. In welke straat zijn we hier ?
……………………………………
…….

/3
B. In welke straat staat dit rode bord ?

……………………….………
/3
5. Maak gedurende de wandeling 2 selfies bij deze foto’s:

a.

b.

/6

6. Maak met de letters uit “ W A T E R H O E K ” één ander woord van 6 letters !

/3

Géén eigennamen !

7.

………………………..……...

Ergens op het parcours passeren we deze straat, maar we stappen er niet in ! Hoe heet
dit smalle pad ?

/3
TOTAALSCORE =

