WOORD VOORAF …

“ De BRIEK SCHOTTE- wandeling ”
van ongeveer 11 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 11 km !
Vooreerst is er de parcoursbeschrijving die iedereen de weg wijst !
Er zijn hier géén bestaande route-borden maar er zijn wél kleine, rood-geverfde
silhouet-hoofdjes van Briek Schotte + pijltje geplaatst op de te bewandelen voetpaden om te volgen…

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 BRIEK SCHOTTE- wandeling ”van ongeveer 11 km
Deze route wordt aangeduid op de
voetpaden met het kleine, rode silhouet
van het hoofd van Briek Schotte + een
richtingspijl erbovenop. Aangezien er
plaatsen zijn zonder, of met slechts 1
voetpad … én aangezien ook de drukke
Gentseweg 2x moet gedwarst worden,
raden we u allen aan om steeds de
VEILIGSTE wandelweg te volgen !

Parcoursbeschrijving :
We starten deze wandeling aan het Sportkaffee Leiestadion in de Georges Coornaertdreef te
Desselgem. We wandelen de tennisvelden voorbij, richting de Kasteelstraat. Wat verder slaan we
links, de Vlaslaan in. Voorbij de appartementen volgen we links via de Pieter Carlierstraat en de
Hendrik Consciencestraat, richting de Jozef De Costerstraat. We dwarsen de weg en gaan links
verder. We wandelen rechts in de fietsverbinding, richting de Zilverbergstraat, om zo de Alsteen in
te stappen. Via een zachte verbinding op weg naar de Henri De Brabanderestraat, richting de
Schoendalestraat, die meteen rechts naar deelgemeente St-Eloois-Vijve leidt. Voorbij de voordeur
van het plaatselijke visclub-lokaal, gaan we kronkelend, tussen de 2 vijvers in, richting het vervallen
Populierenhof. Terug tussen de huizen, volgen we richting de drukke Gentseweg, die we ietwat
schuinlinks dwarsen, de Poelstraat in. Op het einde stappen we links de Wetstraat in. Even voorbij
het kruispunt met de Waalshoekstraat, wandelen we rechts het 1°deel van de Ossekopwegel in. Op
de kruising met de Kruiskesstraat gaan we rechts naar de Desselgemseweg die we dwarsen. We
steken de brug over de spoorweg over en kort na de afdaling slaan we meteen rechts de
Spitaalstraat in. Iets verderop volgen we de Olifantstraat die eventjes ook een gebetonneerde
Olifantwegel wordt. Op het eerstkomend kruispunt met bushalte, volgen we rechts de Spitaalstraat
om via de Wedagestraat terug in Desselgem te belanden. Op het einde van deze straat, volgen we
rechts de Leemputstraat en steken we alweer de spoorwegbrug over. Net terug beneden, moeten
we meteen naar links, de Leemputstraat terug in om de brede, aarden weg naast de spoorweg en
voorbij de bedrijven te volgen tot aan het vroegere stationsplein, aan de doodlopende arm van de
Sprietestraat (waar nu de fietsviaduct onder de spoorweg is). We slaan rechts af en nemen de linkerkant van
de weg op het voetpad en waar de Sprietestraat van de brug komt, slaan we een smalle, ‘private
weg’ in. Deze kronkelt wat naar rechts en zo komen we alwéér uit op de Sprietestraat. Wat verder
dwarsen we via een fietsoversteek de baan om zo’n 100m vóór de verkeerslichten, rechts de deze
baan te verlaten.. Via een nieuw-aangelegde betonnen wegel komen uit op de Gentseweg, die we
voor de 2° keer veilig dwarsen… en duiken dan direct scherp links, de Nijverheidsstraat in. We
nemen nu de eerste weg rechts naar de Meierie en na enkele minuten belanden we aan het Briek
Schottepleintje, op de hoek met de Liebaardstraat. Hier vervolgen we rechts het voetpad tot voorbij
de kerk en aan de verkeerslichten stappen we rechts de Nieuwstraat in. Zo’n dikke 200m verder
slaan we rechtsaf de Kleine Nieuwstraat in. We volgen deze zijstraat op de linkerkant tot we linksaf
de Georges Coornaertdreef in kunnen, terug naar ons vertrekpunt … na een flinke, deugddoende
‘Flandrienwandeling’ !

Route samengesteld door Jef Verhamme & Jo Neirynck

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

NAAM :
GSM of MAILADRES :
DATUM :

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

1. In de Olifantstraat kom je een kapelleke tegen !
Hoeveel stoelen staan er in deze kapel ? ……….

/4
2.
Wat is de SOM van alle cijfers die links-onderaan
achter de blauwe streep op dit spandoek staan?

…………………………………………………

/6
3. Waregems troubadour Steffen Ron schreef het lied “IJZEREN BRIEK”, kort na het
overlijden van onze Flandrien op zondag 4 april 2004 (op de dag van De Ronde Van Vlaanderen !)
Vul de 4 ontbrekende woorden van de liedjestekst in.

a …………………………………………………….
b …………………………………………………….
c ……………………………………………………..
d …………………………………………………….

Refrein:

BRIEK, BRIEK, IJZEREN BRIEK
GEBETEN DOOR DE …..?…..
BRIEK, BRIEK, IJZEREN BRIEK
COUREUR IN HART EN …..?…..
BRIEK, BRIEK, IJZEREN BRIEK
FLANDRIEN EN …..?.....
BRIEK, BRIEK, IJZEREN BRIEK
VOL KARAKTER EN …..?.....

*zoek & luister hiervoor naar de iPhone op website:
www.degestemdesnaren.be

/6

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

/3
b. In welke straat staat deze brievenbus ?

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

a.

b.

/6
6. Maak met de 12 letters uit “ BRIEK SCHOTTE ”, één ander -zo groot mogelijk- woord!
Géén eigennamen !

2 punten per juiste letter !

7.

……………..
……
Ergens op het parcours passeren we deze plaats, waar we rechts moeten volgen !
Welk jaartal staat er op de grijze paal, achter de blauwe streep , gebeiteld ?

/3
TOTAALSCORE =

