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Vriendenkring EKE Dorp : ‘Rode’ wandelroute 12,9 km 

Link = https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8744677/wandelroute/vred-rode-route-12-9-km 

Via de link kan u de route raadplegen en door ‘Druk het roadbook af’ kan u de details van de route afdrukken met 
detailkaartjes en kan u ook de QR code scannen voor op een mobiel apparaat. 

QR Code =  

 

Routebeschrijving en vragen = 

De route start aan CC De Brouwerij Stationsstraat 3 B tegenover de kerk in Eke. U start met de rug naar ‘De 
Brouwerij’. 

R Stationsstraat richting rond punt.  

(1) In de omgeving van het rondpunt vind je 3 horecazaken (a) (b) (c) min of meer naast elkaar. Noteer de 
namen van de betreffende zaken van rechts naar links onderaan bij ‘Wedstrijd’.   
Als hulp geven we het correct aantal letters weer. Leestekens, I en J worden als afzonderlijk beschouwd. 

L Steenweg – L Kerkplein – R Noël Schoorenstraat  

(2) Op de hoek vind je een horecazaak. Noteer de naam onder (d) 

L Steenweg – R ‘PAD’ – L Zandstraat – Over de spoorweg ga je rechts even om de hoek  

(3) Je vindt daar opnieuw een horecazaak. Noteer de naam onder (e) 
 

Keer terug naar de spoorweg – over de spoorweg R Veldstraat – volg ‘Veldstraat’ – R Spoorwegstraat – onder de 
brug – L Spoorwegstraat – R Scheldestraat – L Pontweg – R Karperstraat – over brugje naar de Scheldeoever – L 
Scheldeoever 
 

(4) Vlak voor de brug over de Schelde vind je een horecazaak. Noteer de naam onder (f) 

Vervolg de Scheldeoever onder de ‘Grenadiersbrug’ – Net voorbij de volgende horecazaak sla je links in 

(5) Noteer de naam van de horecazaak onder (g) 
 

Op einde weg R Sluis – Scheldeoever volgen –  
Ter hoogte van de Waterratstraat blijft je de Trekweg volgen (je kan ook kiezen om de onverharde parallelweg te 
nemen die iets dieper ligt). 
 
Na ongeveer 700 m verlaat je de Trekweg via trapjes links naar beneden of blijf je op het pad. 
 
Neem pad schuin rechts ‘Vaerbeke’ 
Na 400 m neem je 90 graden naar links en vervolg je ‘Vaerbeke’ links mee. 
Altijd rechtdoor tot aan de Landuitstraat. 
 
L Landuitstraat – L Steenweg 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8744677/wandelroute/vred-rode-route-12-9-km
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(6) Net voor je links de Meersstraat inslaat vind je nog een horecazaak. Noteer de naam onder (h). 

 
L Meersstraat – R aanhouden Meersstraat – R Ganzenbroek – R (onverhard) Duivelstraat  
L Steenweg  
 
!!!! Gevaarlijke oversteek : blijf links van de weg 
 
Kruis de N60 via het zebrapad ter hoogte van de volgende horecazaak die we zoeken 
 

(7) Noteer de naam van de horecazaak die voor je ligt onder (i) 
 
Steenweg – L Cornelis De Schepperestraat – R ’s Gravendreef – L Dammekenswegel – verlengde Brouwerijstraat 
 
U komt bij het eindpunt. Proficiat!! 
 

(8) Noteer de naam van onze uitvalsbasis tijdens de kermisdagen onder (j) 

Oplossingen wedstrijdvragen = 

(a) 

        

(b) 

              

(c)  

        

(d) 

       

(e) 

      

      

(f) 

          

(g) 

       

       

(h) 

           

(i) 

         

(j) 
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Neem nu van  

(a) De eerste letter     
(b) De zevende en de achtste   
(c) De tweede 
(d) De vierde  
(e) De laatste  
(f) De vierde  
(g) De laatste  
(h) De eerste  
(i) De tweede  
(j) De zevende en de laatste twee  

De uitkomst van dit woord houdt verband met Vriendenkring EKE Dorp.  

             

 

Succes met de wedstrijd ! 

Antwoorden te deponeren uiterlijk op 19/5/21 in bus van  firma Renoverbo, De Lichterveldestraat  4, 9810 EKE 

Om de winnaar te kunnen verwittigen vragen we u om hieronder jouw contactgegevens in te vullen: 

Naam: 

Voornaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer:     

Emailadres: 

 

 


