WOORD VOORAF …
“ De 10.000 stappen-Wandeling ”
van ongeveer 7,5 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 7,5 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 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 10.000 stappen-Wandeling ”van ongeveer 7,5 km
We stappen steeds op het
voorziene voetpad of langs
de juiste én veilige kant
van de berm !

Parcoursbeschrijving :
We parkeren onze wagen op de parking van de Heilige Margaretakerk in de
Oblatenstraat te Nieuwenhove en steken achter de kerk de nabije Platanendreef
over tot net voor de ingang van het Goed te Nieuwenhove. We volgen nu rechts
een smal gebetonneerd paadje dat ons in de Blauwe-Zwaanstraat brengt en
komen uit op een T-kruispunt. We gaan hier links en zetten onze tocht verder
over de brug van de E17. Eenmaal beneden gaan we direct links de
Lepelboomstraat in. Op het einde nemen we links de Vichtseweg en moeten we
opnieuw over de brug van de E17. Net voorbij het hoogste punt op de brug, slaan
we links de gebarricadeerde weg in die uitkomt op de Platanendreef, die we
vervolgen. Na 250m nemen we rechts de Europalaan tot aan een klein rondpunt.
Hier gaan we rechts en maken we via de Erasmuslaan een kleine lus tot we via de
Mercatorlaan alweer in de Europalaan terechtkomen. We hernemen onze tocht
naar rechts tot aan de Kerkhofstraat en volgen rechts tot aan de drukke
Deerlijkseweg, die we meteen dwarsen. 200m verder bereiken we op onze
linkerkant de Mirakelstraat, die we inslaan. Zo passeren we links het
voetbalstadion van Racing Waregem. Het volgende kruispunt steken we schuin
over en nemen daar de Spitaalstraat. Na zo’n 100m gaat deze over in de vrij lange
Achterstraat en aan de eerstkomende T-splitsing slaan we links de
Leemputstraat in tot we aan een rustig kruispunt komen, waar we links de
Harelbekestraat kunnen vervolgen. Deze kronkelt wat verder tot we dezelfde
straat rechts kunnen ingaan. Op het einde hiervan steken we schuin rechts de
drukke Deerlijkseweg over en komen we in de nogal lange Bilkenstraat terecht
(het straatnaambord staat echter heel wat verder langs de weg). Op het einde van deze straat
slaan we links de Papegaaistraat in (ook dit straatnaambord staat heel wat verder langs de weg).
Uiteindelijk gaat deze straat over in de Platanendreef, richting kerk, waar we
onze 10.000 stappen-wandeling zijn gestart.

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

NAAM :
GSM of MAILADRES :
DATUM :

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

1. Wat is er zo bijzonder aan het huis in deze straat :

K R A A M T I E S L A R T nr 64 ?
(letters staan door elkaar ! )

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

/4

2. We komen ergens aan deze T-splitsing terecht en moeten hier naar links !
a. Welke straatnaam staat er links op het
betonnen paaltje op het voetpad?

………………………………
b. In welke straat komen we links terecht ?
………………………………
…… ……………

/6

3. We passeren dit kunstwerk ! Welke kindernaam staat er hier helemaal bovenaan,
onder de gele vlek ?

……………………………………………………..

/4

4.

Welke ‘getal’ staat er op deze paal onder het gele vlekje ?

………..………………….

………
5. Maak gedurende de wandeling een
… selfie bij deze 2 foto’s:

a.

b.

/3

/6

6. Maak met de 11 letters uit “ N I E U W E N H O V E ” één ander, zo groot mogelijk
woord beginnend met letter v !

Géén eigennamen + 2 punten per juist gebruikte letter !

v
……………..…

7.

parkeerplaatsen

We stappen ergens voorbij deze parking. Hoeveel parkeerplaatsen voor
auto’s staan er hier rechts tegen de haag ?
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