
Fietstocht 2022 – 3 juli 2022 (Totaal :25,80 km)

Vertrek : Reperstraat 149 – gebak met koffie??

Reperstraat noordwaarts. 1ste kruispunt (garage Decaigny rechts) Veldstraat.
Aan Neirinck’s kruis rechtdoor in de Haaipanderstraat. Links inslaan na 700 m (Naaipanderstraat).
Aan de T-splitsing links inslaan (Slagerij Defour) in de Doelstraat en deze een hele tijd volgen.
Rechts inslaan in de Bilkstraat ‘aan nr 222). Aan het kruispunt met de Zusterstraat slaat u rechts af in de 
Veldstraat. Aan het eerste kruispunt houdt u rechts aan en u blijft de Veldstraat volgen.
U hebt serres op de rechterzijde en iets erover slaat u links in in de Zwanestraat,
U stopt bij het nummer 10 op de linkerzijde om uw ijsje op te eten. Stop 1. (3,94 km)

U vervolgt uw weg en u komt aan de N50 (Brugsesteenweg).
U kruist de weg en u rijdt de Heirweg Noord in – na de bocht hebt u een stukje onverhard.
Op het kruispunt met de Meersstraat rijdt u rechtdoor in de Dossestraat tot u aan het kruispunt met de 
Kruisstraat komt en daar slaat u links af.
Aan de T-splitsing houdt u rechts aan in de Lammekensknokstraat.
Op het einde ervan komt u aan de N399 (Meulebeeksesteenweg).
Sla links af en neem de eerste rechts : Bollewerpstraat.
Vervolgens links in de Lentakkerstraat en daarna de eerste links : Lampettestraat.
Aan de T-splitsing hou je rechts aan in de Krekelstraat.
Aan de volgende T-splitsing links aanhouden in dezelfde straat en rij voorbij de Kouterstraat op de 
linkerkant. Iets erover ziet u aan de rechterkant een bordje met ‘Verse eieren te Koop in nr19’.1

Daar slaat u rechts in en voorbij de boerderij maakt u een bocht van 90° naar links.
Op het einde komt u in de Warandestraat en u slaat rects af en volgt de weg tot aan de school.
Op het zebrapad steekt u de weg over ( N357 Oostrozebekestraat) en rij 100 m verder op de linkerzijde 
van het fietspad. Sla links af in de Fortstraat en volgt die tot het einde – u komt terugop   de N357.
Sla rechts af en aan het rondpunt houdt u rechts aan richting de Wantebrug.
De Wantestraat gaat over in de Gentstraat en sla over de brug de eerste links in, eveneens de Genstraat en 
rij tot aan Café de Wante voor een drankje: Stop 2. (7,80 km)

Over de café slaan we rechts af Otteca in. Aan het eerste, tweede en derde kruispunt rechtdoor en zo 
komen we in de Muizelstraat voorbij café de Meerlaan en we volgen de straat tot aan de Muizelmolen.
Hier slaan we links af in de Tombroekstraat en we volgen deze weg tot we aan een splitsing komen (op de
rechterzijde staat er een kapelletje) en we slaan links af in de Oostrozebekestraat.
We komen aan een kruispunt en hier slaan we rechts af in de Keihoek.
We rijden die tot het einde en aan de splitsing (kapelletje) slaan we rechts af in Kouterstraat (Wielsbeke) 
die iets verder overgaat in de Tweede doorsnijdstraat (Harelbeke).
We blijven deze straat volgen. We passeren op op de linker zijde de Eerste Aardstraat en iets verder 
verandert de straatnaam in Oostrozebekestraat en iets verder houden we links aan.
Aan de splitsing houden we rechts aan (links is de Helleput) en rijden tot aan een T-splitsing.
We slaan links in (rechts is de Aardappelstraat). We volgen die tot het einde.
We nemen hier een scherpe bocht naar rechts in de Muizelstraat. We rijen naast een woonwijk en we 
blijven de Muizelstraat volgen tot we aan een splitsing komen en hier slaan we links af in de 
Blauwhuisstraat. We passeren de Kallestraat op de rechterzijde en 50 m verder draait de weg naar links.
Aan de volgende T-splitsing houden we rechts aan in de Wantestraat. Stop boven op de berg aan de slag 
naast het bordje van Roland Garros. Geniet van het uitzicht en een fruitsalade (8,40 km)

We rijden tot aan de T-splitsing en houden rechts aan in de Hazestraat. Aan de splitsing houden we links 
aan (blijven in de Hazestraat). Na 100 m hebben we opnieuw een splitsing en we houden links aan in de 

1 Gezinnen die niet met de fiets, maar met de auto het parcours afleggen, slaan aan het bordje ‘Eieren,,4 niet rechts in, maar 
rijden gewoon door tot het einde(N357) en slaan gewoon links af naar het rond punt toe. Daar rechts af naar de Wantebrug.



Kweekstraat. We blijven de straat volgen tot aan de N50 – Kortrijkstraat (Hoge Doorn). We dwarsen de 
N50 en rijden verder in de Lendeledestraat die na de bocht overgaat in de Gentsestraat. Aan de T-splitsing
houden we rechts aan in de Heirweg-Zuid en we rijden langs de Doornmolen verder. We slaan links af in 
de Duikerstraat en steken de spoorweg over. 
Aan de splitsing houden we rechts aan tot het einde van de straat.
Aan de T-splitsing slaan we rechts af in de Rozestraat. Na 200 m (ter hoogte van het huisnummer 130-132
op de linkerkant/109 op de rechterkant) slaan we links af – de straat gaat over in de Lokbeekstraat. Aan de
T-splitsing houden we rechts aan. 
Iets verderop rijden we rechtdoor in de Mispelstraat en iets verderop slaan we links af (we blijven in de 
Mispelstraat). Op het einde ervan komen we op een T-splitsing en we houden rechts aan in de 
Knobbaardstraat. Ter hoogte van Fietsen Vanmarcke komen we in de Vlietmansstraat terecht die we 
rechts inslaan richting het rondpunt. We passeren café L’Abbattoir want hierachter stond vroeger het 
slachthuis van Verbist.
We steken het rondpunt over in de Italienlaan voorbij het VTI en steken de brug over.
We komen aan aan het Emelgemseplein waar we een biertje, een wijntje, frisdrank en een pistolet met 
braadworst kunnen nuttigen en vooral voor een gezellig samenzijn. (7,01 km)



1)
– van welk jaar is de kapel
– wat moet je bidden eer je verder gaat?

2) Welke bisschop verleent hier aflaten

3) Welke motorrijder staat er op de foto

4) Op welk huisnr zijn er eieren te koop

5) 1953 : zending naar OLV van ………………….

6)Van welke feesten is dit een herdenkingsbeeldje : 60 jaar  ……;…

7)  Nummer van de halte voor Belbus 68

8) Welke tekst staat er bovenaan op de kapel

9) Deze kapel staat op de hoek van de Krekelstraat en de  ………….

10) Deze kapel is voor O.L.V. van ………………………….

11) Naam van de kapel:…………………………..

12) Huisnummer op de melkkan

13) Naam van de zaak

14) Naam van de man op de foto?

15) Naam B&B of van de gin
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