
Grensleie staat voor de gemeenten Dadizele, Lede-

gem, Menen, Wervik en Wevelgem. De toeristische

diensten van dit mooie klavertje vijf presenteren

graag hun lokale troeven, maar slaan ook vaak de

handen in elkaar voor een gemeenschappelijk pro-

gramma. 

In Dadizele kan je niet enkel de bekende basiliek

bezoeken, maar ook genieten van het Rosarium, het

kasteelpark Mariënstede of het gemeentelijk domein

’t Torreke. Ook het New British Cemetery is een be-

zoekje waard. En het helaas vergane Dadipark doet

bij velen ongetwijfeld nog een belletje rinkelen! De

vele horecazaken in de buurt zorgen ervoor dat de

hongerigen gespijsd en de dorstigen gelaafd wor-

den...

In Ledegem vormt de Kezelbergroute een prachtig

stukje groen. De voormalige spoorlijn speelde een be-

langrijke rol in beide wereldoorlogen. Hier vind je veel

van het oorlogsverleden terug: naast twee militaire be-

graafplaatsen kan je in het luchtvaartmuseum Old

Leghem meer dan 20 op schaal gebouwde vliegtuigen

bewonderen.

Menen is de verrassend groene vestingstad aan de

Leie. De kazematten zijn stille getuigen van een woe-

lig verleden. Door het herhaaldelijk verleggen van de

Leie ontstonden enkele groene pareltjes in het cen-

trum. Ontdek het militaire verleden van Menen tij-

dens de erfgoedwandeling ‘De vestingen voorbij’. Ook

de gezinszoektocht 'De Leiedief' is een aanrader.

Wie Wervik zegt, zegt natuurlijk tabak. Met het Na-

tionaal Tabaksmuseum heeft de grensstad een grote

troef in handen. De Tabaksfietsroute of grenzeloze

stadswandeling laten je de groene omgeving verken-

nen. Op recreatie-eiland De Balokken of langs de ver-

nieuwde Leieboorden kom je even op adem. Wie het

graag over de Bourgondische boeg gooit, kan genieten

van een Moriaenbiertje of heerlijke Flandrienkaas.

Ook in Wevelgem komen de fijnproevers aan hun

trekken. Restaurants en cafés laten je genieten van het

lekkers dat ze te bieden hebben. Proef er ook de vele

streekproducten, waaronder de biertjes Gulden Spoor,

Netebuk en Buxbeer. Natuurliefhebbers kunnen hun

hart ophalen in het prachtige domein Bergelen in Gul-

legem. Maar ook de sportieveling vindt zijn gading in

het ruime fiets- en wandelaanbod. Blijf tijdens of na

deze zoektocht dus gerust nog even hangen.
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Welkom in de toeristische regio Grensleie in Zuid-West-Vlaanderen, waar de Leie de natuurlijke grens
tussen België en Frankrijk vormt. De vlakke Leieboorden en het landelijke, zacht glooiende landschap
nodigen uit voor een ontspannende wandeling of fietstocht. De ideale mix van kunst, cultuur, natuur

en couleur locale staat garant voor een geslaagde daguitstap of kortverblijf.

Grensleie:
Een aantrekkelijk klavertje vijf…

2020

De Krant van West-Vlaanderen organiseert elf

fotozoektochten: Diksmuide, Veurne, Grensleie,

Beernem, Roeselare, Condroz-Famenne (Namen),

Kravaalbos Aalst, Knokke-Heist, Park van Kanalen

& Kastelen (Henegouwen), Fietsen in het spoor van

Van Eyck (in en rond Gent) en Bergen. Deze vind

je wekelijks in de krant van 5 juni t.e.m. 14 augus-

tus en online: www.kw.be/zomerzoektochten.

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen.

Bij elke foto hoort een vraag. De oplossing is

terug te vinden op de plaats die op de foto

staat afgebeeld. Let wel: de foto’s staan in een

willekeurige volgorde afgedrukt. Noteer tel-

kens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Elf zoektochten

Je vertrekt vanuit Menen waar je gratis kan

langparkeren op de parking Waalvest bij

het cultuurcentrum De Steiger (opgepast: het

gedeelte nabij ziekenhuis AZ Delta is beta-

lend!).

Hoe te bereiken?

In samenwerking met

GRENSLEIE
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Routebeschrijving

Om vanaf de parking Waalvest het startpunt

te bereiken, rij je in de richting van het zie-

kenhuis AZ Delta. Links ervan, naast 

‘t Schippershof, neem je rechtdoor de Oude

Leielaan. Even verderop (nabij zwembad 't

Badhuis) leiden wegwijzers je naar het start-

punt van deze fietstocht: fietsknooppunt 75

(kruispunt Ieperstraat-Kunstenstraat).

Vanaf hier rij je over het fietsknooppunten-

netwerk. De route brengt je op het grondge-

bied van de vijf Grensleiegemeenten of een

deelgemeente ervan.

Na de start in Menen kom je vervolgens in

Geluwe aan (deelgemeente van Wervik)

waar je door de dorpskern rijdt. Daarna gaat

het richting het gehuchtje Terhand. 

Vervolgens fiets je naar het centrum van Da-

dizele, deelgemeente van Moorslede. Van

daaruit gaat het via de Kezelberg in Moorsele

(deelgemeente van Wevelgem) over de Ke-

zelbergroute (oude spoorwegbedding) naar

Ledegem. Daarna doe je de deelgemeenten

Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel aan.

Van daar gaat het over landelijke wegen naar

Gullegem, nog een deelgemeente van Wevel-

gem. Je fietst er langs het provinciedomein

Bergelen, een mooi natuurgebied. Daarna rij

je net niet tot in het centrum van Moorsele.

Vervolgens fiets je langs de rand van Wevel-

gem. Op de grens Wevelgem-Menen, kom je

voorbij de Duitse militaire begraafplaats

waarna je op jouw eindpunt in Menen afste-

vent.. 

Aandacht voor enkele punten:

– Tussen knooppunt 42 en 31 is het oppas-

sen geblazen: in een bocht moet je in de

straat Rommelen even over een Fluxys-aard-

gasknooppunt (linkerkant van de weg) in een

bocht een pad naar rechts nemen.

– Bij het begin van de route tussen knoop-

punt 73 en 23 verlaat je op een bepaald mo-

ment de hoofdweg en ga je naar links: dan is

het goed uitkijken want ter hoogte van ‘Voe-

ding Ons Dorp’ moet je onmiddellijk naar

rechts. 

– Naar het einde toe, bij het binnenrijden

van Menen komende van knooppunt 81

naar 75, moet je in de Moorselestraat links

afslaan in de Hagewindestraat: het wegwij-

zerbord 75 zit hier wat verscholen in een

haag rechts van de weg.

– Helemaal op het einde, tussen knooppunt

81 en 75 kom je in het centrum van Menen

aan. Op het einde van de Nieuwstraat moet

je rechtsaf (wegwijzerbordje ontbreekt!) en

kom je meteen aan knooppunt 75, het be-

gin- en eindpunt van deze zoektocht. 

KNOOPPUNTENROUTE (43 KM)
75 73 23 74 1 76
66 70 4 30 60 64
42 31 11 90 6 81 75

DE VELE GEZICHTEN VAN GRENSLEIE

Afstand: 43 km

Parkeren: gratis langparkeren bij cul-

tuurcentrum De Steiger aan Waalvest in

Menen (Opgepast: gedeelte nabij zieken-

huis is betalend en max. 4 uur).

Start: aan fietsknooppunt 75 in 

Menen, nabij de (vroegere) Sint-Francis-

cuskerk, kruispunt Ieperstraat-Kunsten-

straat. Vervolgens richting knooppunt 73.

Kaart: Fietsnetwerk Leiestreek

Parcours: hoofdzakelijk langs rustige

wegen, hier en daar wel wat klimwerk.

Aard van de wegen: grotendeels

verhard. Enkele stukjes onverharde 

of half verharde weg (onder meer 2,6 km

voormalige spoorwegbedding van de

Kezelbergroute).

Fietsfiche

Het provinciedomein Bergelen is in de jaren 1970

ontstaan door de aanleg van de autosnelweg A17/

E403. De zandwinningsput van zo’n 10 hectare is uit-

gegroeid tot een prachtig natuur- en recreatiegebied

van 58 ha. Een kijkhut biedt een mooi uitzicht op de

waterplas. Daarnaast zijn er ook twee kijkwanden. De

naam Bergelen komt van de heerlijkheid Berghelines.

Door het domein stroomt de Heulebeek. De histori-

sche, gerestaureerde Bulskamphoeve is deels omge-

bouwd tot brasserie. Voor mindervaliden is er een

speciale verbindingsweg van de vijver naar de brasse-

rie. Wandelaars en spelende kinderen kunnen er zich

uitleven. Fietsen door het domein kan evenwel niet.
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WAT ‘DOET’ DE HEULEBEEK IN

BERGELEN, ZOALS GOED TE ZIEN IS

OP EEN INFOBORD?

Vraag 1

Het rechthoekige Generaal Vander Merschplein is niet

vernoemd naar een generaal uit de Eerste Wereldoor-

log maar naar de bevelhebber van de patriottische

strijders, die in 1789 de Brabantse Omwenteling op

gang brachten. Zijn standbeeld werd hier in 1992

opgericht. Rondom het plein zie je heel wat interes-

sante woningen. Je vindt er ook een oorlogsmonu-

ment uit 1921 dat oorspronkelijk op de Grote Markt

stond en in 1968 naar hier verhuisde. Het is van de

hand van de bekende Meense kunstenares Yvonne

Serruys. Het gedenkteken wekte destijds controverse

wegens de schaars geklede figuren. Collegestuden-

ten mochten er zelfs niet langs passeren...
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WELKE FAMILIENAAM KOMT ONDER

DE BELGISCHE GESNEUVELDEN HET

MEEST VOOR?

Vraag 5

Deze streek is doordrongen door de Eerste Wereld-

oorlog, maar was ook het toneel van de begindagen

van de Boerenkrijg. Op een gedenkplaat op de muur

van een (voormalige) taverne lees je dat hier in 1798

‘edele brigands den kamp voor outer en heerd be-

raamden’ en er kogels goten… De plaat werd 150 jaar

later aangebracht in 1948. Hier start ook de mooie

gelijknamige wandelroute van 7,8 km. Tijdens de Slag

bij Passendale in 1917 werd dit gehucht met de grond

gelijk gemaakt. Enkele gedenktekens herinneren aan

opmerkelijke figuren, zoals aan de Brit Ernest Seaman

die hier op zijn eentje twee Duitse mitrailleurposten

uitschakelde maar daarbij het leven liet.
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WELK RELIGIEUS SYMBOOL ZIEN WE

TEGEN DE MUUR MET GEDENKTEKEN

VOOR ERNEST SEAMAN?

Vraag 3

Op een plein vind je een leuke kunstinstallatie ge-

maakt door kinderen naar aanleiding van de Week

van de Jeugd in 2003, op initiatief van plaatselijk

onderwijzer Jan D’hondt. Ze maakten (zelf)portretten

op glazuurtegels die gebakken werden in de oven van

Tjok Dessauvage. De internationaal bekende keramist

maakte ook het beeld van Ryspoepe (wat verderop bij

de kerk), het ‘broertje’ van de 'Pompeschitter' in het

naburige Dadizele. Het figuurtje zit gehurkt met ont-

bloot achterwerk en met een lepel in zijn hand. De

inwoners kregen de spotnaam Ryspoepen (of rijstpoe-

pen). Er doen verschillende verhalen de ronde hoe ze

aan die naam kwamen…
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HOE NOEMDE MARIE LESAGE HAAR

FIGUUR IN DEZE KUNSTINSTALLATIE?

Vraag 4

Dadizele is overbekend als bedevaartsoord. Elk jaar

komen mensen van heinde en verre naar de basiliek

van Onze-Lieve-Vrouw. Dat gebeurt vooral in de Ma-

riamaand mei. Dagelijks worden dan meerdere eucha-

ristievieringen gehouden. Dat was dit jaar anders door

de coronamaatregelen. Slechts enkelingen gingen er

bidden of een kaarsje branden. Naast de basiliek is er

het gebedspark Rosarium, ingewijd in 1956. In deze

oase van rust bevindt zich centraal een grote kapel,

waar soms openluchtmissen plaatsvinden. De crypte

is nu een stille gebedsruimte. Ook de legende van de

bekende rode draad ‘die noch begin noch einde

heeft’ wordt hier uitgebeeld.
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WIE WAREN DE VINDERS VAN DE

LEGENDARISCHE RODE DRAAD?

Vraag 7

De inwoners van Geluwe worden 'Gapers' genoemd.

Hun spotnaam verwijst naar de waterspuwers (wateraf-

leiders), afschrikwekkende beeldhouwwerken die des-

tijds de Geluwse kerktoren sierden tot WO I het dorp en

de kerk in puin legde. Een van die gapers werd ver-

werkt in het in 2000 onthulde monument op de Sint-

Denijsplaats. Naast de kerk vind je een bijzonder kunst-

werk: een compositie uit 2001 die verwijst naar WO I en

gemaakt is door Geluwse academieleerlingen (6-12

jaar). Ernaast het gedenkteken voor de 23-jarige William

Thomas Leggett, de eerste van de ca. 15.000 Austra-

liërs die rond Ieper sneuvelden. Hij viel in Geluwe op 14

oktober 1914 samen met vier Duitsers…
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IN WELKE STRAAT WERD WILLIAM

LEGGETT IN 1914 GEDOOD?

Vraag 6

Het bufferbekken op de Komerenhoek, op de grens

Menen-Geluwe, werd in 1999 aangelegd en beschermt

Menen tegen overstromingen van de Geluwe-Reutel-

beek bij hevige regenval. De naamgeving van de beek

is wat verwarrend: van Zonnebeke tot Geluwe is de

naam Reutelbeek, vanaf Menen Geluwebeek. De om-

geving ontwikkelde zich in twee decennia tot een

ongekende groene long. Het natuurgebiedje is een

magneet voor diverse soorten rietvogels en amfibieën

Ook de boomvalk is een graag geziene gast. Met de

korte, gelijknamige wandeling (2 km) kan je dit onge-

repte stukje natuur ontdekken. Een deel van het traject

loopt over een vlonderpad door de rietkraag.
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WELK ANDER WANDELPAD KOMT

HIER OOK VOORBIJ?

Vraag 8

Toch wel een van de meest merkwaardige historische

hoeven die je op jouw weg tegenkomt. De boerderij

wordt al vermeld in 1556! Op een kaart uit de 18de

eeuw is de plaats aangeduid als ‘Tenterninck’. Was

vroeger eigendom van de belangrijke familie Mulle de

Terschueren. Er was destijds een dubbele omwalling

die het boerenhuis en het neerhof duidelijk van elkaar

scheidde. Sinds de jaren vijftig van vorige eeuw is de

omwalling zo goed als helemaal verdwenen. Het wat

‘geromantiseerde’ poortgebouw met opvallende wit-

geschilderde uivormige torens uit de tweede helft van

de 19de eeuw is uniek. Hoeve en poortgebouw zijn

sinds 2001 beschermde monumenten.
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AAN WELKE ONZE-LIEVE-VROUW IS

HET KAPELLETJE HIER TOEGEWIJD?

Vraag 2

FIETSEN IN ZUID-WEST-VLAANDEREN



Roularta Media Group, met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (hierna Roularta), verwerkt de door u meegedeelde persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. Uw persoonsgegevens 
worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en voor direct marketing doeleinden.  De persoonsgegevens zullen door ons worden bewaard gedurende een periode van maximaal 5 jaar na uw laatste 
interactie met Roularta. Gelieve te willen noteren dat uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met onze privacy policy worden verwerkt, die u vrij kan consulteren op onze website: www.roularta.be/nl/privacy. Indien u 
bijkomende vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via bovenstaand adres of via http://www.roularta.be/nl/privacy-policy/contact.



DEELNAMEFORMULIER ANTWOORDEN

Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer 

dat met de vraag correspondeert. 

VRAAG 1

VRAAG 2

VRAAG 3

VRAAG 4

VRAAG 5

VRAAG 6

VRAAG 7

VRAAG 8

Stuur je volledig ingevuld deelnameformulier tegen 
uiterlijk 30 oktober 2020 naar: 
KW - Zomerzoektochten 2020,
Postbus 320 – 8800 Roeselare

Voornaam: ......................................................................................................................................................    man        vrouw

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ...........................................................................................................................................................nr.:  ................. bus:  ..............

Postcode:  ...................................Woonplaats:  .......................................................................................................................................

Telefoon: ........................................................................................................... Geboortedatum:

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................................. 

 Ja,  ik wens de nieuwsbrieven van De Krant van West-Vlaanderen te ontvangen.

 Ja,  ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van De Krant van West-Vlaanderen en Roularta Media Group te ontvangen.

 Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van partners van Krant van West-Vlaanderen en Roularta Media Group te ontvangen.
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MENEN: RUNNIN’CITY APP
Deze zomer lanceert Menen twee
toeristische wandel- of looproutes
met de Runnin’City app. Een
audiosysteem leidt je door Me-
nen en de deelgemeenten. On-
derweg worden leuke anekdotes
verteld of krijg je een woordje
uitleg over de bezienswaardighe-
den op je pad.

ALLE SPEURNEUZEN

NAAR MOORSLEDE
In Moorslede wordt het deze
zomer zoeken geblazen… Met
drie verschillende geocaching-
routes (een in elke deelgemeente)
kunnen fanaten én beginnende
fans zich uitleven. Tijdens de
wandelfotozoektocht Grote 
Ommegang wandel je 4.5 km
langs de kapelletjes van Dadizele.
In domein ‘t Torreke in Dadizele
start de wandelzoektocht
‘De schat van Ridder Jan’en in
Moorslede leven speurneuzen
zich uit op het nieuwe Pater
Lievens wandelpad!
Info: www.toerismedadizele.be. 

WANDELEN EN FIETSEN

IN WEVELGEM
Alle wandel- en fietsroutes in Wevel-
gem en deelgemeenten zijn nu ook
online te vinden. Zoek uit welke route
je leuk vindt en je kan ze zo uitprinten
of downloaden op je smartphone of
gps. Ontdek op die manier verborgen
pareltjes. Vind je een fout tijdens je
tocht, stuur gerust je suggesties door
naar toerisme@wevelgem.be. Zie
www.wevelgem.be/wandelroutes -
www.wevelgem.be/fietsroutes 

WERVIK: OP STAP 

MET JAEK EN NINK
Op de gezinswandelzoektocht ‘Met
Jaek en Nink over de Frontieren’ ont-
dek je spelenderwijs de rijke geschie-
denis van Wervik en haar Franse zus-
terstad Wervicq-Sud. Tijdens een korte
wandeling (4 km) krijgen de kids zoek-
opdrachtjes voorgeschoteld. Topspeur-
neuzen die een letterpuzzel weten op
te lossen kunnen in de prijzen vallen!
Download je gratis deelnameformulier
op www.wervik.be/toerisme. 

LEDEGEM: OOSTHOVE

WANDELROUTE
De 13 km lange Oosthovewandel-
route start aan de kerk van deelge-
meente Rollegem-Kapelle. Via de
landelijke Soldatenweg kom je aan
hoeve Oosthove, de oudste (1778)
van de gemeente, waaraan deze
route zijn naam ontleend heeft.
Zodra je uit het centrum van Lede-
gem bent, ontdek je de Kezelberg-
route. Langs rustige landelijke
wegen bereik je het startpunt. 

FIETS, FOTOGRAFEER

EN WIN!
Verken tijdens de zomermaanden
de Grensleieregio met twee fiets-
suggestielusjes van ca. 40 km (die
je kan verbinden tot 65 km). Maak
onderweg foto’s en post die met
de hashtag #grensleie op je tijdslijn
op Facebook of op de evenemen-
tenpagina op de Facebookpagina
van Toerisme Grensleie. Misschien
win je wel een vlucht met een
luchtballon? Trajectbeschrijving: zie
website diensten Toerisme. (zie
kaderstukje links)
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Deelnemen is gratis en kan tot en met 30

oktober 2020 via kw.be/zomerzoektochten

of via het deelnameformulier. Deelnemen is

onbeperkt. Aan deze wedstrijd kan iedereen

deelnemen, met uitzondering van de vaste

en tijdelijke medewerkers van De Krant van

West-Vlaanderen, de firma’s en instanties die

deelnemen aan de organisatie van de wed-

strijd, alsook hun gezinsleden. Het volledige

reglement kan je op de website nalezen.

Deelnameformulier moet ons tegen uiterlijk

30 oktober 2020 bereiken op adres : KW,

Zomerzoektochten 2020, Postbus 320,

8800 Roeselare. De correcte antwoorden

vind je online terug op kw.be vanaf 10 

november 2020. De winnaars worden per-

soonlijk verwittigd.

Reglement

Per zoektocht verloten wij onder de cor-

recte inzendingen volgende prijzen :

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht

1 waardebon van € 150 bij Multi Bazar

1 waardebon van € 100 bij Deleye

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht

1 waardebon van € 20 bij Multi Bazar

De Krant van West-Vlaanderen

organiseert elf zoektochten. 

Over alle zomerzoektochten heen

verloten we twee superprijzen:

een elektrische damesfiets Antibes én

een elektrische herenfiets Clermont!

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het 

afleggen van de zoektocht onregelmatig-

heden op, of ondervind je problemen?

Meld het ons via promotie@kw.be 

Vragen?

Wil je nog meer wandel- en fietsinspi-

ratie in de Grensleiegemeenten op-

doen, neem dan zeker een kijkje op

volgende websites: 

- www.toerismedadizele.be

- www.ledegem.be

- www.menen.be/toerisme

- www.wervik.be/toerisme

- www.wevelgem.be/toerisme

Je vindt er ook de adressen en ope-

ningsuren van de toerismekantoren.

Meer wandel- en fietsinspiratie?

GRENSLEIE

Bezorg ons je antwoorden via kw.be/zomerzoektochten en maak kans op leuke prijzen!
Of vul onderstaand deelnameformulier in.


