WOORD VOORAF …
“

Het KETSERSPAD ”
van ongeveer 7 km

OC DE LINDE

SBS DE DUIZENDPOOT

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 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

“

Het KETSERSPAD ”

van ongeveer 7 km

*Dicht bij de brug over de Leie, ligt de korte Ketsersstraat, waarnaar deze route wordt vernoemd !
Een ketserspad is een pad dat vroeger werd gebruikt om met man en macht de
zware schepen doorheen het Leiewater te sleuren.
*Wanneer we langs het water lopen, passeren we op de linkerkant, de Grottelaan, waar de “ Lourdesgrot “
zo’n 50m verder te bezichtigen is. Wie dat wenst kan eens een kijkje nemen…
Onze wandeling gaat eigenlijk verder langs de Leie.

Parcoursbeschrijving :
We starten deze wandeling op de parking van het OC De Linde, Koekoekstraat 26 te St-ElooisVijve, dicht bij de Stedelijke Basisschool. Bij het verlaten van de parking kruisen we meteen
de Koekoekstraat, die we verder rechts volgen tot we de 1°straat links, de Gustaaf
Mahieulaan bereiken en inslaan. Daarna alweer links, de Remi Baertlaan binnen. We komen
- eens voorbij de lagere school op de linkerkant - uit op de Posterijstraat, die voorbij de kerk
rechtdoor overgaat in de Aloise Biebuyckstraat. We nemen net voor de brug over de Leie de
1°straat rechts, de Emiel Clausstraat en wandelen voorbij het plaatselijk voetbalveld tot aan

dit punt (zie foto →)
waar we links naar het water stappen, richting het Leiesas. Dit
wordt het begin van zo’n 2,5 km keuvelen langs het water. We passeren eerst de Vijfse haven,
direct gevolgd - langsheen een smal, oneffen en korrelig paadje - door de Vijfse Leiecamping
en verder onder de 1°brug zitten we op de ietwat lange barrage, richting Vijve-Trakel
(deelgemeente Desselgem). Hier staan op de linkerkant heel wat bedrijven naast elkaar. We
bereiken en passeren na enige tijd een 2°brug en nemen wat verder de eerstkomende straat
links, de Leiegoeddreef. Zo verlaten we de mooie, mooie Leie en bereiken we aan de
komende T-splitsing,de drukke Schoendalestraat. We steken die niet over maar volgen links,
héél kort tot aan de Hoevelaan. Meteen slaan we hier links een wijkje binnen en volgen
verder de Hoevelaan, die op het einde rechts nog verder meedraait. We zoeken nu de
voorlaatste wijkstraat, genaamd de Plotholaan en slaan rechts in tot we aan de komende
T-splitsing alwéér belanden in de drukke Schoendalestraat, die we hier links instappen en
nu wél meteen dwarsen. We stappen wat verder doorheen de korte tunnel onder de
Waregemse Expresweg en volgen deze tot we rechts in de brede Spoorweglaan
terechtkomen. Aan het komend kruispunt duiken we links de Herlaarstraat in tot we terug
voor de 3°maal in de Schoendalestraat verschijnen. Hier meteen naar rechts en als we
rechtover de kerk zijn, wandelen we rechts in de Koekoekstraat die ons terug naar het
vertrekpunt, de parking van het OC De Linde, brengt …

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 wandelparcours komen we dit huis voorbij, nr
48. In welke straat is dat ? …………………………………………………………..

/4
2.

………………………………………
……………..
Wat staat er hier precies achter de gele vlek geschreven ?

/4
3. A. Wat is de naam van de Vijfse camping ?
B. Waarvoor staat dit logo?

……………………………………………………

……………………………………………………..

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

/6

4. A. Hoeveel parkeerplaatsen voor gewone auto’s zijn er hier voorzien (wit geverfd) ?
……………
.
B. Hoeveel kaarsenhoudertjes staan er in dit kapelletje ?

/3

…………
...

/3

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

a.

/6

b.

6. Maak met de 10 letters uit “ K E T S E R S P A D ” zoveel mogelijk woorden

van

5 letters! Géén eigennamen ! Per juist en bestaand woord = 5 punten
1
8
15

2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7. Welk woord staat er in de middelste RODE buikbol van de duizendpoot ?

TOTAALSCORE =

……………………
...…

7
14
21

/3

