WOORD VOORAF …
“ TGAVERKIN-PAD ”
(Gaverkestocht) van ongeveer 7 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 7 km !

Vooreerst is er de parcoursbeschrijving die iedereen de weg wijst !
Er zijn hier géén bestaande route-borden langs het parcours 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.
Deze oplossingen kunnen desnoods ook via mail naar ron.verbeke@telenet bekomen worden…

Het is daarbij 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

“

TGAVERKIN-PAD ”-(Gaverkestocht)

van ongeveer 7 km

In 1562 zou de naam Tgaverkin als één van de 8 wijken van de stad Waregem reeds vermeld zijn.
Het woord ‘gaver’ betekent laaggelegen, moerassig terrein. Het Gaverke werd parochie op 15/8/1942.
Pastoor Remi Lanssens (1959-1973) ontwierp gedurende zijn ambtstermijn het wapenschild.

Parcoursbeschrijving :
We starten deze wandeling aan de kerk van het Gaverke en gaan meteen de Zeswegenstraat
in. Na zowat 200m kunnen we links, tussen de huizen door én overdekt, richting Marcel
Couckestraat stappen. We nemen de linkerkant van het kleine wijkje en komen dan uit op
de Weverstraat, die we dwarsen… om alzo onder de bijna 100m-lange spoorwegtunnel door,
de Roger Van Steenbruggestraat links te volgen. Aan de eerstkomende rotonde blijven we
rechtdoor dezelfde straat dalend volgen tot we de éérste straat links, de lange Eikenlaan,
instappen op deze Bilkhagewijk. Steeds rechtdoor tot we aan de Lindestraat komen, die we
eveneens oversteken. Uiteindelijk komen we aan de Roterijstraat die we ook dwarsen, om
kort daarop links de Repelstraat in te slaan. We blijven rechts de buitenste wegrand van de
wijk volgen en komen dan in de Botestraat terecht, die dan uiteindelijk uitgeeft op de
Roterijstraat. Hier moeten we weer naar rechts en daarna aan het komend T-kruispunt naar
links in de Groene Wandeling. Wat verder slaan we rechts, onder de brug, de Tjollenstraat
in om direct terug rechts, evenwijdig met de spoorlijn, de lange Pijkstraat te volgen. Deze
eindigt dichtbij de EXPRESWEG, die we nu via de verkeerslichten en dankbare zebrapaden
veilig kunnen oversteken tot in de Desselgemseweg. Meteen wandelen we links de, ook vrij
lange, Stijn Streuvelsstraat in tot aan het kruispunt met de Henri Lebbestraat. We blijven
links op het voetpad en gaan terug richting drukke EXPRESWEG, die we gelukkig alweer veilig
aan de verkeerslichten kunnen dwarsen. Zo’n 50 m verder slaan we links de Ten Hedestraat
in en op het einde van deze straat, slaan we eerst links en héél kort daarop rechts af in de
Nieuwhuizenstraat. Via een mooie boogingang tussen 2 gelijke huizen, belanden we op het
pittoreske parkingpleintje in de Jozef Duthoystraat. We steken deze weg meteen over en
volgen links verder tot we, 20m voor de verkeerslichten, rechts het autovrije ‘fietspad’ ,
kunnen instappen. De eerstkomende, smalle fietstraat op de rechterkant, genaamd
Keerstraat , leidt ons tot aan de Broekstraat. We volgen die nu links, richting ons startpunt,
de kerk van het Gaverke.
Route samengesteld door Ron Verbeke

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 het parcours passeren we deze plaats ! Welk woord staat er onder de gele vlek ?

/4
2.
TIJDENS DE WANDELING KOM JE DEZE ‘GEVEL’ TEGEN !
Welk WOORD ontbreekt er links, in de groene wolk ?

…………………………….

/4
3. a. Hoe heet dit huis ?

………………………………………………….…..

b. En in welke STRAAT staat dit huis ? ……………………………………………….

/4

4. Maak gedurende de wandeling 2 duidelijke selfies op deze plaatsen:
NIENALKEA
(= straatnaam)

a.

EETNIRD
(= huisnummer)

/6

b. ……………………………………………………

5. a. Je stapt voorbij deze plaats…Wat staat er op dit bord te lezen ?
..……………………………………
……………………………………..

/4

………………………………….
b. In welke straat staat
deze dubbele spiegelbord-paal ?
.. ..………………………………………………..
.…

/3

6. Maak met de 12 letters uit “ T G A V E R K I N P A D ” alle mogelijke woorden die
beginnen met de letter ‘R’ en allemaal juist ‘4’ letters hebben.
(Géén eigennamen of afkortingen + 2 punten per juist woord ! )
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7. Welke 2 woorden ontbreken op deze foto ?
……………………………….….

TOTAALSCORE =

+

…………………………………..…..

/4

