
Zomerwandeling voor gezinnen en senioren

bosmolens

Deze wandeling telt 2.66 km en is rolstoel- en buggytoegankelijk.

Tijdens de wandeling kunnen opdrachten uitgevoerd worden 
door kinderen vanaf 4 jaar.
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Nog meer wandelingen vind je terug op izegemzomert.izegem.be. 
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zomerwandeling voor gezinnen en senioren
bosmolens

1. Start aan de ingang van domein wallemote (Kokelarestraat 85).
2. Sla het eerste padje links in en volg dit volgens het plannetje.
3. Na 350m rechtsaf op een pad dat uitgeeft op een mooi brugje. Opdracht 1.

opgelet: deze brug is redelijk steil voor buggy’s en rolstoelen. jullie kunnen 
even doorwandelen op het eerste padje om zo even verder terug op de route te
wandelen zie Rode stippellijn.

4. Ga door de houten  poortjes verder tot het volgende padje. misschien komen de 
    paardjes wel goeiedag zeggen.
5. sla linksaf en wandel verder tot je aan het kasteel wolvenhof komt. hier bevindt 
    zich  opdracht 2.
6. na de opdracht rechts van het kasteel over het gras verder stappen volgens het
    plannetje.
7. blijf over het gras verder wandelen tot op de hollebeekstraat.
8. op de hollebeekstraat heel kort naar rechts om dan links het padje te nemen richting
    het speelbos.
9. blijf op het padje verder wandelen tot aan de natuurlijke huisjes. opdracht 3.
10. ga verder op het padje. na een goeie 200m  ligt opdracht 4  op jullie rechterkant.
     hiervoor kunnen jullie even naar rechts naar het speelplein.   veel plezier!
11. ga na dit speelmomentje terug verder op het padje tot jullie tussen de bomen komen.
12. even verder linksaf naar de molstraat.
13. op het volgende kruis^punt is er mogelijkheid tot een korte pauze met een drankje
     en/of wat tapas in “la talpa”.
14. ga verder de kokelarestraat in en neem na 150m het eerste straatje rechts 
     (hollebeekstraat).
15. weer 150m verder gaan jullie rechts op de parking van tc isis. hier passeren
     jullie deze lokale tennisclub met horecazaak en prachtig terras.  pitstop?
16. verlaat het domein van tc isis en steek even verder de straat over. via een
     klein poortje komen jullie terug in domein wallemote; ow yeah ... alweer een
     speelplein.
17. bijna aan de finish maar via het laatste padje gaan we naar opdracht 5.
18. proficiat maar maken jullie nog even tijd voor een selfie voor het
     grote spandoek?



Zomerwandeling voor gezinnen en senioren

centrum

Deze wandeling telt 2.90 km en is rolstoel- en buggytoegankelijk.

Tijdens de wandeling kunnen opdrachten uitgevoerd worden 
door kinderen vanaf 4 jaar.

Q

Q

Q

Q

P
start

einde

Nog meer wandelingen vind je terug op izegemzomert.izegem.be. 
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zomerwandeling voor gezinnen en senioren
centrum

1. deze  wandeling  start op de  parking van  cultuurhuis  de  leest .
2. we nemen het pad naast het voetbalveld richting krekelstraat. 
3. op het zebrapad steken we de straat over en wandelen we schuin (rechts) rechtdoor
    tot aan het speelplein.
4. na ons speelmomentje gaan we verder en wandelen we naast het tennisveld waar
    we dan links afslaan en recht doorgaan tot aan de gebouwen van de sportdienst
    opdracht 2
5. na opdracht 2 gaan we verder rechtdoor tussen de fietsrekken en volgen dan rechts mee 
    tot aan de Heilig Hart straat opdracht 3.
6. na opdracht 3 wandelen we een stukje terug richting het zwembad (zie plannetje) over 
    het brugje gaan we naar rechts.
7. we nemen het pad tussen de 2 paaltjes en vervolgens gaan we naar links, op het einde 
   van de straat ga je opnieuw naar links en daarna sla je rechts  af  in de steenovenstraat
   waar je Izyprint passeert.     
8. op het einde van de straat gaan we naar links en een 5 tal meter verder aan huisnr 50
    naar rechts.
9. daarna gaan we opnieuw naar rechts en op het einde van de straat naar links.
    we wandelen verder en nemen de eerste straat naar links(priester daensstraat).
10. op het einde hebben we een versmalling waar we dan naar links afslaan om een 
     smal pad te volgen.
11. we kruisen de (bellevuestraat) om dan  rechtdoor te wandelen in de (steenovenstraat).
12. daarna nemen we de eerste straat naar rechts  en de volgende links en we komen 
aan de (krekelstraat) en gaan  richting site rebry waar je bij  opdracht 4 komt.
13. na opdracht 4 zetten we onze wandeling verder zie plannetje.
14. aan het voetbalveld kunnen jonge gezinnen met buggy’s en senioren de stippellijn
     op het plannetje volgen 
15. we gaan nog even verder rond zaal iso om te eindigen  bij de 
     bolletra & pentanque.
16. maak ook nog even tijd voor een selfie voor onze banners op het grasplein aan
     De Leest opdracht 5.                    

Opdracht 1
.

op einde van de wandeling is er de mogelijkheid voor een spelletje petanque of bolletra
dit moet tijdig gereserveerd worden
pentanque geert vanhaverbeke  051 30 39 25
bolletra piet sintobin  0479 60 15 49
hou er rekening mee dat café de leest pas om 17u00 toegangkelijk is voor gezinnen met
jonge kinderen (omwille van de coronamaatregelen)



Zomerwandeling voor gezinnen en senioren
Emelgem

Deze wandeling telt 3.06 km en is rolstoel- en buggytoegankelijk.

Tijdens de wandeling kunnen opdrachten uitgevoerd worden 
door kinderen vanaf 4 jaar.
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Nog meer wandelingen vind je terug op izegemzomert.izegem.be. 



Zomerwandeling voor gezinnen en senioren
emelgem

1. Start aan het merelbos (ingang reperstraat). 
      Hier vind je opdracht 1.
2. Ga rechtdoor tot in het midden van het bos. op de tweede splitsing, ga naar rechts.
3. loop helemaal door tot je op een T-splitsing komt en sla rechts af.
4. Wandel helemaal rechtdoor tot je uit het bos komt in de merelstraat.
5. Ga nu rechts af tot je in de reigerstraat komt.

      Hebben de kinderen in jullie gezelschap zin om eventjes te ravotten? Maak een ommetje
      richting het speelplein ‘1200’ aan de lokalen van chirojongens emelgem. Loop rechts via het 
      grasveldje langs kleuterschool ‘De Knuffel’ tot je  bij het speelpleintje komt.
      Om de wandeling verder te zetten, keer terug naar de Reigerstraat.

6. ga rechtdoor op de reigerstraat richting het rondpunt en sla links af op het rondpunt
      naar de baronstraat.
7. Neem de 1ste straat rechts en volg de kapelstraat tot op het eerste kruispunt.
8. volg op het rondpunt links, de kouterweg.
9. Sla rechts af naar de jonkvrouwstraat en loop langs de appartementsgebouwen rechtdoor.
10. ga via de onderdoorgang naar de prinsessestraat.
11. steek de prinsessestraat schuinlinks over en volg naar beneden richting de volkstuintjes. 
12. loop door de volkstuintjes waar je opdracht 2 zal vinden.
13. Volg nog steeds het pad langs de volkstuintjes waarna je zal uitkomen op ‘wandel op de mandel’.
14. Ga links en volg het pad door het bos of naast het water in de richting van Emelgemseplein.
15. sla voor de brug links af en vind hier opdracht 3.
16.loop rechtdoor met de brug op je rechterkant richting het dorpsplein van Emelgem.
17. steek het dorpsplein schuin links over, richting de mooie tuin links naast het dorphuis.
      Bij het ‘peertje’ vind je opdracht 4. 

      Heb je na de stevige wandeling in het bos dorst gekregen? Op je linkerkant kom je voorbij café
      Mandeldaele waar je kan stoppen voor een natje. Heb je honger gekregen van de wandeling
      en heb je eventjes tijd?  Naast het dorpshuis kan je gebruik maken van de publieke BBQ.
      Om de wandeling af te werken keer je terug naar het emelgemseplein.

18. Ga op het emelgemseplein richting August Vermeylenstraat.
19. Steek op het einde van de august Vermeylenstraat, de kerelstraat over en loop door naar de
      kouterweg..
20. Volg de kouterweg tot je op de splitsing met de guido gezellestraat komt en sla rechts af.
21. volg de guido gezellestraat en ga rechtdoor bij het rondpunt, de reigerstraat in. 
22. Volg de reigerstraat tot aan het standbeeld aan het merelbos. Hier vind je opdracht 5.
      om terug te keren naar het ebegin  van de wandeling volg je links de merelstraat langs het Bos.



Zomerwandeling voor gezinnen en senioren
Kachtem

Deze wandeling telt 2.38 km en is rolstoel- en buggytoegankelijk.

Tijdens de wandeling kunnen opdrachten uitgevoerd worden 
door kinderen vanaf 4 jaar.
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Nog meer wandelingen vind je terug op izegemzomert.izegem.be. 



Zomerwandeling voor gezinnen en senioren
Kachtem

1. Start op speelplein Haverhof (ingang langs Kerkestukstraat). 
      Hier vind je opdracht 1.
2. Kerkestukstraat naar rechts richting Hogestraat.
3. Eens in de Hogestraat naar sla je linksaf.
4. Kruising Hondmertjesstraat inwandelen.
5. Hondmertjesstraat tot aan je rechterkant een groene ingang vind naar een grasweide. 
      Hier vind je opdracht 2.

      Let ook even op de bloemenweide ‘Laat het zoemen met bloemen’ op je linkerkant. 
      Loop je daar even door op het pad voorbij de weide, 
      kom je terecht in een kleine oase van rust. De ideale plaats voor een kleine pauze 
      of om je picknick op te smullen.

6. Keer terug naar de Hondmertjesstraat en ga naar rechts.
7. Wandel door tot aan de Pater Ver Eeckestraat en sla rechtsaf.
8. Sla opnieuw de eerste straat rechts af, je bent nu in de Bessenstraat.
9. Op de kruising van de Bermstraat vind je opdracht 3.
10 Sla de Bermstraat in.
11. Op het einde van de straat vind je op je rechterkant een trage weg en 
12. kom je uit op de Laurierstraat.
13. Volg links de Lauriestraat tot aan de Kruidenstraat en sla daar links in.
14. Ga meteen rechts naar de Rozenmarijnstraat.
15. Op einde van de Rozenmarijnstraat sla je links het wandelpad van de Tijmstraat in.
16. Op het einde van de Tijmstraat  op je opnieuw bij de Pater Ver Eeckestraat, sla daar rechts in.
17. Op einde van Pater Ver Eeckestraat sla je linksaf op de Sint Jansstraat.
18. Loop door naar het Kachtemseplein.

      Heb je nood aan een pauze en wil je daarvoor een klein ommetje maken? 
      Dan kan je vanaf het Kachtemseplein 10 min doorwandelen naar ’t Schroefke. 
      Volg de Rumbeeksestraat, aan het rondpunt kies je de Sasstraat tot aan 
      de Noordkaai en sla daar linksaf. 
      Om de wandeling af te werken, keer je terug naar het Kachtemseplein.

19. Vanop plein wandel je de Hogestraat in.
20. Loop door tot aan speelplein Lavendel op rechterkant, naast de Chiro en  ga het plein op. 
      Hier vind je opdracht 4.
21. Keer terug naar de Hogestraat en ga naar rechts tot aan 9de Liniestraat  op de linkerkant.
22. In 9de Liniestraat sla eerste straat rechts af, loop door naar het Haverhof. 
      Hier vind je opdracht 5.
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