WOORD VOORAF …

“ De Waregemse Centrum-Wandeling (WCW) ”
van ongeveer 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 stadswandeling van ongeveer 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.
Hier is er bij de FOTO-opdracht keuze tussen het makkelijke of moeilijke antwoordenblad !
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 Waregemse Centrum Wandeling (WCW) ”
van ongeveer 5 km

Parcoursbeschrijving :

We vertrekken op de
-parking en gaan naar het rond punt op onze
linkerkant. Daar dwarsen we de Zuiderlaan en stappen in de Meersstraat. Kort
daarop gaan we links, ietwat omhoog het Kwaestraatje in. Zo komen we uit op de
Stormestraat en volgen we rechts mee, richting Markt en kerk. Daar duiken we de
Stationsstraat in en blijven die volgen tot dat we de 2°straat rechts, de
Putmanstraat, kunnen inslaan. We draaien na zo’n 200m de eerste straat, de
Marcel Windelsstraat, in. Wat verder op de linkerkant, komen we aan de parking
van het Stadspark Baron Casier. We treden het park binnen en maken hier ter
plaatse een rustig wandelingetje, om dan uiteindelijk het park te verlaten via de

uitgangspoort zie foto →
die uitgeeft op de Keukeldam. Rechts
ingeslagen nemen we terug de richting Markt en kerk om van daaruit links in de
Holstraat terecht te komen. We wandelen nu verder tot aan de verkeerslichten op
de hoek van de bibliotheek en volgen daar rechts even de Zuiderlaan tot aan de
Schakelstraat waar we alweer rechts afslaan. We bereiken nu links van ons de
stadionvijvers. Ook hier wandelen we even rustig, helemaal rond… passeren links
of rechts het SVZW-voetbalveld… om dan uiteindelijk terug te belanden aan de
parking van de

, waar we zijn gestart !

Route samengesteld door Ron Verbeke

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

NAAM :
GSM of MAILADRES :
DATUM :

OPDRACHTEN
1. Op deze wandelroute ontdek je onderstaande 9 foto’s ! De naam die bij de foto
ontbreekt, bestaat telkens uit 1 woord ! Alle foto’s staan echter door elkaar. Met
de letters in de vetgedrukte vakkenrand kan je één woord vormen dat met onze
stad te maken heeft. Zoek dat woord !

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

FOTO 9

2. Maak gedurende de wandeling 3 selfies bij deze kunstwerken die we passeren:

a.

b.

c.

/6

3. Hoeveel keer stappen we in totaal voorbij het gelijkvloers huisnummer “41” ,
flats & appartementen niet meegeteld ?
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ANTWOORDEN
A. Makkelijke versie: juist aantal letters per foto is gekend !

FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
FOTO 5
FOTO 6
FOTO 7
FOTO 8
FOTO 9
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OPLOSSING = …………………………………………………………………….……………………………

TOTAALSCORE =

/10

/30

