
 

WOORD VOORAF … 

“ De ANDRE DEFOORT- Wandeling“ van ongeveer 8 km 

               
                           Oud-Café Sportpaleis                   ° 22/7/1914  -  14/1/1972       Startplaats Kortrijkseweg 207 
                                                                                                                  Belgisch Wielerkampioen in 1941 

 

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 8 km ! 

 

Vooreerst is er de parcoursbeschrijving die iedereen de weg wijst ! Deze route is toegankelijk voor ‘begeleide’ 

rolstoelpersonen & kinderwagens. 

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 wel de bedoeling dat de antwoordformulieren 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     
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“De ANDRE DEFOORT- Wandeling” 
van ongeveer 8 km 

 

          
                    Oud-Café Sportpaleis                                                        °22/7/1914  -  14/1/1972  

               Belgisch Wielerkampioen op 20/7/1941 te Namen 
 

Parcoursbeschrijving : 

We vertrekken aan het oud-“Sportpaleis”-café, tevens 3° en laatste Beverse ‘thuishaven’ (1950-1972) van ex-

renner, ANDRE DEFOORT, langs de Kortrijkseweg 207 te Beveren-Leie. We wandelen de dichtbijzijnde 

Kerkdreef  in en gaan, eens voorbij de kerk, meteen rechts het Kerkplein op. We blijven rechtdoor verder 

stappen en komen zo uiteindelijk in de Sioendreef terecht. Op het einde van deze straat gaan we rechts, de 

Deken De Bostraat in tot aan de drukke Kortrijkseweg, die we meteen veilig dwarsen op het zebrapad. Zo 

komen we in de Beveren-Dries terecht en aan de volgende T-splitsing volgen we rechts, de Leenriestraat, 

die ons voorbij het voetbalstadion van KSK-Beveren-Leie leidt. Aan de nu komende T-splitsing vervolgen we 

links, de Paanderstraat en wandelen we over de komende spoorwegbrug. We slaan -bijna beneden- meteen 

links de Omloopstraat in en komen zo in het Ruifeleinde terecht, waar op de allereerste hoeve op de 

linkerkant, de 2° woonplaats (1943-1950) was van het koppel André & Yvonne Deneve (Foorie & Vontje).   

*Hier keren we ons om, terug richting brug !, om aan het komend kruispuntje rechtdoor de Omloop’straat’ 

verder te vervolgen. Deze mondt recht voor ons - juist voor de bocht naar rechts - uit in een nog smallere, 

gebetonneerde  Omloop’wegel’, die eindigt aan de lange Wagenaarstraat. We gaan hier naar rechts en 

blijven de Wagenaarstraat verder volgen. Zo komen we uiteindelijk uit op de Spijkerlaan. En aan dit 

kruispunt, waar een glasbol + een oude elektriciteitscabine staat, slaan we rechts deze laan in en laten we de 

naderende spoorwegbrug aan onze linkerkant liggen. Hier bereiken we trouwens de ondergrondse fiets- en 

wandeltunnel aan het oud-station van Beveren-Leie, waar ook het containerpark gelegen is… Eens voorbij de 

spoorlijn bevinden we ons in de Leenakker’straat’. We laten de Poekelaan links liggen en wandelen nu 

verder op de linkerkant voorbij de alleréérste Beverse woonst (1929-1943) van de toen nog vrij jonge André, 

namelijk het oud-café “Sportman” met aanpalend kapsalon (huisnummer 40).Wat verder bereiken we rechts, via 

de smalle maar vrij lange Leenakker’wegel’, terug de drukke Kortrijkseweg, die we aan de verkeerslichten, 

alweer veilig kunnen dwarsen op het zebrapad. We vervolgen de ‘smalle wegel’ meteen schuin rechts verder 

en komen via de achterkant van de Stedelijke Basisschool terecht in de Koning Albertstraat, die we rechts 

instappen tot we links de Elfde-Julilaan  kunnen ingaan. Aan het komend kruispunt dwarsen we de Kleine 

Heerweg en stappen schuin omhoog de Tomberg in tot we de eerstvolgende T-splitsing met de Grote 

Heerweg bereiken. Hier slaan we rechts af en een eind verder alwéér rechts de Hoonakkerdreef in. Kort 

hierop gaan we rechts de Kleurvinge in en vervolgen we meteen links dezelfde, doodlopende straat.  Op het 

einde nemen we hier de smalle Kouterswegel en draaien we meteen rechts mee, om zo de Bermkouter             

(= straatnaam) te bereiken. We stappen links deze straat in, blijven ook links aanhouden en wandelen zo deze 

kleine wijk uit tot aan de Hoonakkerdreef. Recht voor ons ligt nu een smalle, aarden wegel, die na het voorbij 

stappen van wat plaatselijke steentjes, uitmondt in de Nijverheidstraat. Op deze T-splitsing slaan we links af 

tot we de 1° straat rechts, de Sint-Annaweg instappen. Op het einde van deze weg zien we nu rechts terug de 

Sint-Janskerk staan en bereiken we links -langs de achterkant van de kerk en via de korte, smalle Paardeput 

(betonwegel)- de drukke Kortrijkseweg. Nu nog de laatste meters rechts, op weg naar de plaats waar we 

vertrokken zijn…  

 

Voor méér historiek verwijs ik u naar het boek  ‘André Defoort, Flandrien en Volksvriend’  door Dirk Defoort & Marc Vercruysse 
 

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.                                                                               /4                                                                            

2. In welke straat staat dit huis met nummer 132?         

                  /4 

     3.     Hoeveel verlichtingspalen staan er in totaal langs de Leenakkerwegel ? 

    

                                                                        /4 

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

 

        a.     b.                                            /6   

Hier start de André Defoort-Wandeling ! Ergens op 

deze gevel van het oud-café staat een jaartal te 

lezen. Welk?    ……………………………………………… 

 5  9 
13 

Omcirkel het juiste antwoord ! 

 

……………………………………………………………………………………… 



5. Op een bepaald moment kom je aan deze ‘brievenbus’ ! Welk huisnummer staat er 

achter de gele vlek op deze bus ? 
                           ANTWOORD =   …………                                                                                            

                                                                                                                                  /4 

 

 

6. Maak met de 12 letters van de naam   “ANDRE DEFOORT“ het langst mogelijk,       

bestaande Nederlandstalige woord. Géén eigennamen. Je krijgt 3 punten per letter!  
   

 
 
 

          

                    

 

 

 

7. Op deze plaats moet je de drukke Kortrijkseweg op het zebrapad oversteken en het 

aangeduide, smalle pad rechts voorbij de haag, verder volgen…

   Hoeveel witte zebrapadstrepen zijn er hier op dit 

kruispunt  in totaal  geschilderd  ?     

                             /4 

 

 TOTAALSCORE =                          


