
Wandeltocht KLJ Lovendegem 

Routebeschrijving met antwoordenblad 

 

Hey KLJ’er! Dit is de routebeschrijving van de wandeltocht, inclusief de foto’s. Druk dit 

document af, neem een stylo mee en vertrek op wandeltocht! Het is de bedoeling dat je 

a.d.h.v. de routebeschrijving de wandeling kunt maken, er is dus geen wandelkaart voorzien. 

Tussendoor zijn er enkele (detail)foto’s genomen van plaatsen of dingen die je passeert. Zie 

of herken je er één, probeer dan te omschrijven waar je het ziet of wat voor voorwerp het is, 

zodat wij kunnen lezen dat je op de juiste plaats staat.  

We starten en eindigen aan de gemeentelijke visvijver van Lovendegem (hoofdingang via 

Kanunnik Triestlaan). Je kan dus eventueel met de fiets (of auto) naar de parking gaan en van 

daaruit beginnen wandelen. Er zijn ook 2 afstanden, namelijk 3 of 5 km. De start is gelijk, 

maar tijdens de wandeling krijg je de optie om te kiezen tussen de twee afstanden. Het 

eindpunt is ook gelijk. Zo is er voor iedereen wat wils! 

Na de wandeling kan je je antwoordenblad gaan deponeren in de brievenbus aan ons KLJ-

lokaal om kans te maken op een prijs. Er is ook de mogelijkheid om het document in te 

scannen en te mailen naar yentl.fredrick@hotmail.com. Doe dit voor 30 juni.  

En nu, wandelen maar!  

 

Start: Je staat op de parking met je gezicht naar de visvijver. Begin de wandeling links van de 

visvijver en volg. Vervolgens kan je opnieuw links over een brugje een extra lusje maken.  

Foto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mailto:yentl.fredrick@hotmail.com


Blijf links aanhouden en vervolg je weg langs de visvijver. Geniet jij ook zo van het ruisen van 

de fonteinen? 

Foto 2)  

 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aan de laatste zitbank sla je linksaf en ga je via het groene hekje naar buiten. Ga rechtdoor 

de straat in en volg. Je komt op een T-stuk, ga linksaf. De straat loopt dood, maar volg het 

voet/fiets-paadje op je rechterkant. Blijf de Noense wegel volgen. 

Foto 3) 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Na de Noense wegel kom je uit op café De Kasteeldreef. Steek de straat over en volg het 

wegje rechts van de speeltuin (De Speelboom).  

Foto 4) 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aan het einde kom je uit op de Larestraat, sla linksaf. Ga rechtdoor over het kruispunt en 

volg de Appensvoorde. 

Foto 5)  

 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Keuzepunt:  

Voor de wandeltocht van 3 km ➔ Sla links het ‘Kapottestraatje’ in  

Voor de wandeltocht van 5 km ➔ Blijf rechtdoor gaan (Appensvoorde volgen) en ga verder 

naar de titel ‘Verder met 5 km’ in dit document. 

 

Verder met 3 km: 

Vervolg het wegje ‘Kapottestraatje’.  

Foto 6) 

 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kan op een gegeven moment kiezen om rechtdoor te gaan of rechts een dichtbegroeid 

paadje te volgen. Volg dat paadje rechts, spannend! Je wandelt over een brugje en over wat 

schors… en plots ben je terug op de parking aan de visvijver! Proficiat, je hebt de 

wandeltocht van 3 km perfect doorstaan. Vergeet je antwoordenblad niet in te dienen en de 

schiftingsvraag onderaan het document in te vullen! 

 

 

 

 

 



Verder met 5 km: 

Vervolg de Appensvoorde en geniet van het ruisen van de bomen. Sluit de ogen en… oeps 

nee, opletten dat je geen foto misloopt!  

Foto 7) 

 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zoek de Herendonkslag op je linkerkant en sla in.  

Foto 8)  

 



Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aan het einde kom je uit op de Oostveldkouter, ga links en volg de straat.  

Recht tegenover brievenbus 32 sla je opnieuw een wegje in.  

Foto 9) 

Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na dit wegje kom je uit op de winkel Delhaize, steek de straat over en blijf links wandelen. 

Zoek een aanwijzingsbord met ‘Gemeentelijke visvijver’ en volg het.  

Foto 10) 



Waar werd deze foto genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Blijf links aanhouden en je komt terug op de parking van de visvijver. De 5 km zit erop, goed 

gedaan! Vergeet je antwoordenblad niet in te dienen. Bedankt om de KLJ-corona-

wandeltocht te doen!        

 

 

Schiftingsvraag: 

Wat is de totale som van de schoenmaat van alle leiding (enkel bestuur)? ………………… 


