 TRAJECT-VRAGEN worden gesteld in volgorde van het traject en de antwoorden moeten
telkens terug te vinden zijn tussen de vorige en de volgende wegaanduiding.
 FOTO-ZOEKVRAGEN die op een apart blad zijn opgenomen kun je op elk moment van de
zoektocht tegenkomen.
 Wanneer een straatnaam enkel tussen haakjes wordt vermeld, dan betekent het, dat je het
straatnaambordje op die plaats niet kunt zien. Het is dan louter als extra informatie bedoeld.
 Alle antwoorden (behalve de puzzels) moet je ter plaatse kunnen vinden.
 Als je denkt dat een vraag ter plaatse onoplosbaar is, noteer je op het antwoordformulier
“onoplosbaar”
 Nog een extra tip: lees én schrijf wat er staat.
 Hoofd- of kleine letters zijn niet belangrijk. Maar: Karel De Grote is niet Karl De Groote
 Een woord kan zowel het voorwerp zelf als een afbeelding ervan zijn.
Bij een vraag als “hoeveel stoelen zie je” kan het dus een echte stoel zijn of/en de afbeelding
ervan.
 We hebben de vragen losgekoppeld van het traject, wanneer je dus met meerdere personen
bent is dit handiger dat 1 persoon het traject heeft en een andere de vragen.

START- EN EINDPUNT: Heirbrugmolen, Heirbrugstraat 160, 9160 Lokeren
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TRAJECT
We starten onze zoektocht aan de Heirbrugmolen, een uniek monument op de Heirbrug, onze
Kovekenswijk. Deze molen is het enige nog resterende exemplaar van de 47 die ooit op grondgebied
Lokeren, Eksaarde en Daknam stonden.
Een wegel tussen de nummers 158 en 166 van de Heirbrugstraat leidt je tot aan deze molen.
We fietsen vanaf de molen langs deze wegel tot aan de weg (Heirbrugstraat), steken de straat over en
gaan naar links.
De volgende straat aan de rechterkant, Vijgenstraat slaan we in.
De straat wordt een pad dat tot aan de Durme leidt, we volgen dit en wanneer we aan de Durme komen
slaan we linksaf.
We volgen het pad tot de asfaltbedekking ophoudt en rijden links het hellingetje af. We komen nu in de
(Veerstraat).
We slaan rechtsaf in de Heilige Geestmolenstraat.
De eerste straat links is de Ward De Bock straat, hier rijden we in.
We rijden rechtsaf in de Weergrachtstraat.
Op het einde van de weg slaan we linksaf in de (Visselaarstraat).
Op het einde steken we de (Eksaardebaan) over en rijden de Braamstraat in.
We steken de Gentdam over en rijden de Vijverstraat in.
Aan een rond puntje, dat eerder een driehoek is, gaan we links naar de Hemelseschoot.
We nemen de tweede straat naar rechts, de Meerstokweg.
We rijden niet naar links in de Van Damme Beekweg, maar blijven de Meerstokweg volgen.
(let op, er zit al eens een onverwachte put/bult in de weg die volgt)
De eerste afslag naar rechts, aan het bordje Meuleweg, slaan we niet in.
We blijven rechtdoor rijden.
We komen op een T- splitsing met de Calaignestraat. Hier gaan we rechts.
We volgen de Calaignestraat tot op een T- splitsing met de Rechtstraat en volgen de Rechtstraat
eventjes naar rechts. Het fietspad is aan de overkant.
In de Eikendam gaan we naar links.
We rijden tot op de T- splitsing met de Olentgrachtweg.
Hier gaan we naar rechts.
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Op het einde van deze weg, draaien we links mee en rijden naar een brugje waar je een pittoresk
uitzicht hebt dat schreeuwt om een foto-halte.
Stap af en neem een foto van jezelf en je mede-fietsers, een vleugje humor is absoluut niet verboden.
Je mag deze foto op de facebook-pagina van Koveken uploaden en nadat de beheerder er zijn zegen
heeft over gegeven zal hij hier te zien zijn.
Over het brugje gaan we naar rechts en komen uit op de (Eksaardebaan), we gaan hier naar links.
We nemen de derde weg naar rechts. (Na ongeveer 1200 m) Voorzichtig bij het oversteken.
Er staat geen straatnaam vermeld. Het is een betonbaantje, met eerst een heel klein stuk kasseien.
We zullen deze weg een hele tijd volgen, de enige zijwegjes zijn privé.
Geniet van het mooie weidse landschap. Met een beetje geluk kun je hier misschien zelfs een hertje
spotten.
Maar vergeet toch ook niet om een beetje op het wegdek te letten, want ook hier zit er al eens een
onverwachte put of bult in.
De weg eindigt aan het water (Moervaart) en hier gaan we naar links (Terwesttragel).
We volgen de weg tot de eerste brug en slaan naar links af.
We rijden nu opnieuw op de Eksaardebaan (in de tegenovergestelde richting) en deze keer slaan we af
naar het fiets- en wandelpad. (Spoorwegpad) Dit is de derde links, de oversteek is rood gemarkeerd.

11
We verlaten dit fietspad aan knooppunt 20 en gaan schuin rechtdoor in het Catharinastraatje.
Eventueel kun je even halthouden bij de troon van Koning Nobel en hier op een bankje eventjes
verpozen en deze puzzels oplossen, maar dat mag natuurlijk ook later.

P

Bij de troon van Koning Nobel staan een leeuw en een vos die je uitnodigen tot een kleine fotoshoot.
En verderop in het straatje staan nog een aantal sculpturen van dieren, allemaal ontwerpen van Riet
Fransen, uitgevoerd door Johan De Wilde, V.T.I. Sint Laurentius. Het loont de moeite om ze allemaal
eens van nabij te bekijken. 12
Op het einde van het Catharinastraatje op de T-splitsing met de Middendam gaan we naar links, we
draaien met de straat rechts mee (dus niet links afslaan) en komen aan bij het stemmige Romaanse
kerkje van Daknam.
Stap even af en wandel eens rond op de begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
De fiets moet je achterlaten bij het hek.
Los hier volgende vragen op:

13 14 15

Als je fiets dan toch al geparkeerd is, kun je eventueel ook nog even genieten van een hapje of een
drankje op dit stemmige pleintje.
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We rijden het dorpsplein voorbij en zullen Daknam-dorp en Daknamstraat volgen.
Bij de Hubert Van De Vijverstraat gaan we rechtsaf.

16
1

Aan het kruispunt met de (Van Duysestraat) rijden we rechtdoor, de Vredegerechtstraat in.
Die volgen we tot het einde, tot aan een kruispunt met lichten.
In het oude Vredegerecht, dat we hier op onze linkerkant zien, worden nu nog enkel “Zoete Uitspraken”
gedaan. De binnen-renovatie van dit prachtig stukje erfgoed is spectaculair. De zoetekauwen onder ons
hebben een heel goed excuus om binnen te gaan en pralines uit te kiezen onder een adembenemende
kristallen luchter.
Als het licht op groen staat (uiteraard) steken we de (Tweebruggenstraat) over en gaan rechtdoor in de
Groendreef.
We rijden rechts, via een ijzeren hek, het Park ter Beuken in.
We rijden in wijzerzin het park door (de linkerkant dus).
Vooraleer we aan de witte villa komen gaan we naar links en dan over een brugje. We volgen de weg tot
op de parking achter het station, rijden ongeveer 30m over de parking naar rechts en langs een hek
rechts het park weer in.
We zullen de wegwijzer wandelpad/visvijver volgen, naar links dus.
We rijden voorbij de vijver (aan onze linkerkant)

17

18

We rijden door naar een heuvel met daarboven op een felroze cowgirl.
We houden links aan en houden dus deze heuvel aan onze rechterkant.
Aan de T-splitsing gaan we naar links, en wanneer het pad van een aardeweg verandert in een asfalt
pad gaan we naar rechts.
Zo komen we uit op het pad naast de Durme, vlak bij de rode fietsbrug en aan een teller die het aantal
voorbij gereden fietsers registreert.
We rijden naar rechts, naar en over de rode brug.
Aan de overkant gaan we direct in een wegeltje naar links en komen uit in de (Vijgenstraat).
Aan het einde van deze straat steken we de weg over en volgen deze naar links (Heirbrugstraat).
We rijden weer het wegeltje tussen de huisnummers 158-166 in, en komen terug bij ons beginpunt, de
Heirbrugmolen.
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TRAJECTVRAGEN
1. Hoeveel sterren tel je hier?
2. In welke taal viert men hier Pasen?
3. Welke heilige vragen wij om voor ons te bidden?
4. Wat is onmisbaar voor de mens en zit hier zowel boven- als ondergronds?
5. Tijd voor een eerder cryptisch vraagje. Waar wil je waarschijnlijk niet op gelegd
worden, maar rijd je hier wel gezwind over?
6. Welke dieren zie je vanaf hier tot waar we deze weg zullen verlaten?
7. Hoe heet de investeerder?
8. Hoeveel m van hier tot aan de brug?

9. Wie moet je contacteren om een tuintje te kopen?
10. Hopelijk hebben jullie dit tijdens deze tocht niet nodig, maar wat kan je hier uit
een automaat halen?
11. Welke kerktoren zie je hier? (geen lokale kennis nodig!)
12. Vraag bestaande uit 3 delen. (We zoeken telkens de eigennaam, niet de diersoort)
Welk dier kan je om de hals dragen?
Welk dier gaat er vaak snel vandoor?
Welk dier huilt tegen de maan?
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13. Waarvoor stierf deze man?

14. In welk jaar is de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Daknam begonnen?
15. Wat was de burgerlijke stand van de persoon aan wie deze mooie grafsteen is
gewijd?

16. Welke zone rijd je voorbij?
17. Weet je hoeveel fietsen in de fietsenrekken kunnen worden gestald?
18. Welk verbod geldt hopelijk niet voor de vissen?
P: Puzzelvragen: Welk oud beroep oefenden volgende mannen uit
RIJN GURICH
PIER SCHALSEN
PEET MARCHT
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11 FOTOVRAGEN
1.Welke vorst wordt hier vlakbij genoemd?

2.Welk muziekinstrument vind je in een straal
van 20 meter van dit lezende meisje?

_________________________

_________________________

3: Noem alle dieren die in een straal van 20 meter
méér dan één keer vertegenwoordigd zijn.
(eventuele corona-beertjes/beestjes tellen niet
mee) (geen privé-eigendom betreden!)

4: Wanneer je dit ziet, welk is dan het nummer
van de trajectvraag die je laatst moest oplossen?

_________________________
_________________________
5: Welk cijfer staat hier het dichtste bij?

6: Welke kleur hebben de bloemen die Maria
omringen?

_________________________
_________________________
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7: Welk getal staat hier in de buurt?

8: Wat is het nummer van het kabouterhuisje?

_________________________

_________________________

9: Welke wijzer staat hier in de buurt?

10: In welk gebouw zit dit raampje?

_________________________

_________________________

11: Wat klopt er niet aan deze foto?

_________________________

De antwoorden van deze editie kan u vinden op onze website.
https://koveken.be/kovekensjaargangen/2020-thema/zoektochten-2020/
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