
Wandelzoektocht Tuinhier Waregem (tot eind juni)  
Het is de bedoeling iedereen, in coronatijden, een paar uurtjes gezonde ontspanning te 
bezorgen. De tocht is ongeveer 8.5 km lang. Met een beetje zoek- en denkwerk is alles op 
te lossen tijdens de tocht zelf. 

De vragen/foto’s staan niet in volgorde van de wandeling.  

Vertrek aan het Volkstuinpark “Slekkepark”, Windhoek te Waregem.  

(vrij parkeren.) Dit is een zijstraat van de Vijfseweg (aan apotheek). 

Vertrek met de ingang van de tuintjes aan de linkerzijde (misschien vind je hier wel een antwoord), 
aan het einde ga je rechts. Op het einde van het pad aan Aleydis rechts (Vijfseweg !). 
Aan de overkant van de Audi-Volkswagen garage Vergotte links Ter Elststraat, Ter Elst Wegel en 
terug Ter Elststraat. 

Op het einde van de Ter Elststraat links Roger Vansteenbruggestraat. Aan het rondpunt rechts 
Baanstknokstraat. Aan splitsing links (dus niet Lindestraat) tot 1ste straat links Stuifkouter. Hier 
rechtdoor. Op het einde bocht links, via het paadje. Voor garages, stenen paadje links volgen. Zo 
komt u rechts in de Mussekouter. De hoofdweg volgen tot 1e links. Op het einde rechts Hugo 
Verrieststraat  rechtdoor onder de spoorweg. 

Rechts Pijkstraat en 1e links Tulpenlaan. Op einde rechts Azalealaan. In de bocht naar rechts ga je 
links over het plein met garages. Op het einde van het plein links paadje en 100 meter verder 
paadje rechts tot in Aststraat. Hoofdweg links meevolgen tot T, opnieuw links en op einde rechts. 

Aan volgende T Keerstraat links, aan fietspad (oude spoorweg) rechts tot einde. Drukke weg (Jozef 
Duthoystraat !) dwarsen rechtdoor Nieuwhuizenstraat en 1e links (geen bord, maar is ook 
Nieuwhuizenstraat) volgen tot einde. Links, nog steeds Nieuwhuizenstraat en aan T naar links. 

Dan rechts Duthoystraat. 1e links Broekstraat. Voorbij de eerste school (Groenhove) 1e rechts Sint 
Jozefstraat tot voorbij het eerste appartementsblok. Rechts via paadje met gele fietsremmers. 

Drukke weg (R35 !) dwarsen via zebrapad. Rechtdoor tot in de Vennestraat, dan rechts en 1e links 
Processiestraat. 2e rechts Molenstraat. Einde links Oscar Verschuerestraat. Op einde 2e straat links 
Stationsstraat.  

Direct rechts door het park Casier. Neem gerust de tijd om een wandeling te maken in het park. 
(en hopelijk mag je op dit moment al een terrasje doen). Park verlaten via uitgang links achter het 
kasteel. Over de parking tot de Marcel Windelsstraat. 

Links tot Stationsstraat. Rechts tot juist voorbij Vredegerecht (nr 127), daar doorgang links nemen. 
Nieuwe Olm. Hoofdweg nemen tot einde. Rechts Olmstraat en wat verder links Muizelstraat tot 
einde. 

Rechtdoor, drukke weg dwarsen(!), Zeswegenstraat. Tussen nr. 92 en 96 rechts onderdoorgang tot 
aan Marcel Couckestraat. Direct links tot einde. 

Weverstraat oversteken tot op fietspad (oude spoorweg). Rechts, onder tunnel tot Roger 
Vansteenbruggestraat (!). Rechtdoor en juist voor fietsenstalling station rechts omhoog. 

Je overbrugt de Vijfseweg en wat verder links naar beneden, eens beneden rechts en iets verder 
terug links waar je weer aan het Slekkepark bent. 



 
Vragen zoektocht 

  
1 Geef het huisnummer 
2 Geef de som van de knooppunten rond De Gavers 
3 Geef het huisnummer 
4 Hoeveel doden waren er hier te betreuren? 
5 Geef het huisnummer 
6 Bij welke zaak vind je dit terug? 
7 Wanneer overleed Michele Chimienti? 
8 Geef de naam van het bedrijf 
9 Welke groente kan het langst geteeld worden in volle grond? 

10 Hoeveel van deze ornamenten zijn er te vinden op dit gebouw? 
11 Geef het huisnummer 
12 Geef het huisnummer 
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Praktische info: 

Er wordt verwacht dat de deelnemers het verkeersreglement respecteren. Er moet een paar maal een gevaarlijke 
weg gedwarst worden (!). Je moet nergens privé-domein betreden. 

Gelieve jullie aan de geldende corona-maatregelen te houden. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen. 

Prijzenpot: een aantal waardebonnen, bruikbaar voor mensen met groene vingers. 

Antwoordblad kan je onder omslag op volgende plaatsen in de bus steken:  

 Veloods/Werkplus, Windhoek 17 (aan startplaats, overkant Volkstuinpark)  

Deboeuf Hugo, Repelstraat 31 te 8790 Waregem 

De Waele Vivianne, Gaverkestraat 20 te 8790 Waregem 

Of via mail naar secretariaat@tuinhierwaregem.be (met alle gegevens) 

  Antwoorden zoektocht 
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Schiftingsvraag: hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen?  

 

 

NAAM: 

ADRES:  

TELEFOONNUMMER:   

Ten laatste op 30 juni indienen 

 

 


