
  
  

 
Toeren en loeren bij lokale boeren    
 
WEGBESCHRIJVING EN VRAAGSTELLING FAIRTRADE 

FIETSZOEKTOCHT 2018   JULI-AUGUSTUS  
  

VERTREKPUNT GEMEENTEHUIS JABBEKE  

**Vertrek richting Klein Strand (let op oversteek) voorbij Café Concordia = Varsenareweg  
**Verderop 1e links = Kroondreef, dan 1e rechts = Legeweg  
**Rij rechts over de autostrade en neem 1e links = Elfhoekstraat  
 

VRAAG 1 : Waar u e links ( Elfhoekstraat ) moet doen, bevindt men zich op een 
fietsknooppunt, wat is het getal of cijfer van dit fietsknooppunt ?  
  

**Weg volgen langs de E 40 voorbij Mercator Press  
**Aan het rondpunt 3e afslag rechts inrijden = Stationsstraat  
**Daar bevindt zich aan de linkerkant deelnemer/producent - 1 HOEVEVLEES MAERTENS 
met huisnummer 59  
  

VRAAG 2 : Stop bij het bord met “Hoevevlees Maertens”  Welk ras 
van koeien wordt hier verwerkt ?  

**Verder de Stationsstraat nemen en onder de spoorweg door rijden (  pas op steile hellingen 
)   
**Nog verder rechtdoor volgen tot aan ESTAMINET TER SPINDE = FT-rust/stop-   
plaats van deze fietszoektocht  
 

VRAAG 3 : Welk dier zit er boven een klinkende “ 0 “ ? ( in de omgeving van Ter 
Spinde)  

  
**Over het kanaal  ( Brugge-Oostende) direct links afslaan naar Vaartdijk Noord 
 **Het kanaal verder volgen richting Oostende, ongeveer 3 km verder kom je  aan de 
kiosk.  
 

VRAAG 4 : Bij de kiosk volgende vraag op te lossen: Hoeveel is, volgens de           
plaatselijke gegevens, de afstand tussen Stalhillebrug en Plassendale ?   

 

**Aan de kiosk rechts inslaan via de Klemkerksestraat  
**Aan de splitsing met de privéweg naar Hoeveijs Macarel, blijven de Klemkerksestraat 
volgen 
**Verderop rechts = Stalhillestraat, deze weg gaat over in de  Paddegatstraat; deze blijven 
volgen tot op de Kalsijdeweg  
**Sla rechts in richting centrum Stalhille  
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**Je komt aan de linkerkant deelnemer/producent 2 tegen, DE SFEERMAKER met  
huisnummer 18    

VRAAG 5 :  Je mag gerust tot bij het uitstalraam van het winkeltje wandelen.           
Wat is de afstand op de kilometerpaal, tot OSTENDE en VARSSENAERE ?  

**Rij verder tot op de Cathilleweg die je dan links richting kerk volgt  
**Aan eetcafé ‘T HOEKSKE = FT- rust/stoppunt van de fietszoektocht, sla je rechts af =  
Spanjaardstraat  
**Deze straat volgen tot aan deelnemer/producent 3 HOEVE TER RODE POORT met 
huisnummer 47.  
 

VRAAG 6 :  Wat is het gewicht van een pakje boter afgebeeld voorbij Ter Rode 
Poort ?  

 
**Keer terug naar Café ’t Hoekske en plaats eventjes uw fiets tegen de kerkhofmuur. Bij 
het betreden van het kerkhof, onmiddellijk naar RECHTS wandelen langs de muur om 
vraag 7 op te lossen, daarna kerkhof verlaten bij bushalte. 
 

VRAAG 7 : Welke gevleugelden zijn gedurende de wandeling op het kerkhof NIET 
terug te vinden ?  Kies uit : HAAN, UIL ,ENGELEN, ADELAAR, DUIVEN, 
OOIEVAAR.  

 
**Terug op de fiets, rij je van de kerk weg richting kanaal = naar rechts Cathilleweg volgen  
**Je komt links deelnemer/producent 4 ‘T KRUIDENBOERDERIETJE tegen met huisnummer 68  
 

VRAAG 8 : In “Kruiden” is een naam van een bolgewas te lezen, dat veel  gebruikt 
wordt in de keuken. Wat is die naam?  

 
**Rij verder door op de Cathilleweg tot aan het kanaal  
**Daar links inslaan tot aan de Expressweg N377  
**Deze baan oversteken,  pas op gevaarlijk! en links volgen  
**Bijna onmiddellijk is er rechts een privéweg naar deelnemer/producent 5 HOEVESLAGERIJ   
  ’T RIETHOF Expressweg 2  
 

VRAAG 9 : Welke dieren staan afgebeeld op het bord met “HOEVESLAGERIJ  
‘T RIETHOF”? Er mag tot aan de winkel gereden worden, NIET VERDER   
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**Rij verder langs de Expressweg richting Stalhille  
**1e rechts inslaan = Nachtegaalstraat, verder volgen door de vele bochten  
**Aan de 1e splitsing rij je rechtdoor voorbij het verkeersbord met “HOUTAVE-   
  ZUIENKERKE” door de twee haakse bochten naar de volgende splitsing  
**Asfaltweg rechts d.i. de Oude Weg, volgen tot op de Westernieuwweg Zuid 
**Waar je uitkomt is aan de overkant deelnemer/producent  6 HOEVE 

KLOKKEHOF met  huisnummer 98  
 

VRAAG 10 : Bij de ijsverkoper zijn er op een plaat afbeeldingen van aardappelen 
te zien. Geef het aantal !  

 

**Rij verder links wanneer je van de ijsverkoper komt richting kanaal waar je 
deelnemer/producent 7 “DIRK EN HILDE MARTENS-    KERCKHOVE”  tegenkomt op de 
linkerkant met huisnummer 96  

VRAAG 11 : Hoeveel uren is het bedrijf met huisnummer 96 open gedurende  1 
week ?  

 
**Rij nog verder richting kanaal en volg voor de brug eventjes rechts Vaartdijk-  
 Noord tot aan het eerste baantje rechts = jawel weeral  de Nachtegaalstraat  
**Blijven volgen tot aan deelnemer/producent 8 KAASBOERDERIJ DE NACHTEGAAL met 
huisnummer 31.  
 

VRAAG 12 : Welke fel gekleurde vogel siert de deur naast de ingangsdeur van het 
winkeltje ?  

 

**Rij terug tot aan Nieuwegebrug om er straks over te rijden, passeert u eerst BISTRO 

NIEUWEGE, ook een FT- rust/stopplaats van de fietszoektocht.  
**Over de brug volg opnieuw de Westernieuwweg richting Varsenare tot aan de 
Hogeweg die je links inslaat net over de spoorweg. (Hogeweg) 
**Verder links de Hogeweg volgen = links de bocht nemen en NIET de Popstaalstraat 
inrijden 
**Deelnemer/producent 9 TUINBOUWBEDRIJF FILIP DHOEST met huisnummer 7b kom je 
tegen aan de linkerkant  
 

VRAAG 13 : Wat is verboden, volgens plaatselijke gegevens, op het pleintje voor 
de grote poort ? (3 goede antwoorden volstaan )  
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**Verderop de Hogeweg kom je aan de rechterkant deelnemer/producent10 HOEVE 

TER HAUWE – AARDBEIEN SEGAERT met huisnummer 539 tegen  
 

Vraag 14 : Welke hier aanwezige naam kan je vormen door de letters in de juiste 
volgorde te plaatsen? Letters: EERHWUAT 

**Keer terug naar het 1e kruispunt en sla er links af =  de Manlaan, passeer Avondrust en 
stop bij de grot (links) dit is vlak voor de Legeweg  

VRAAG 15 : Wandel tot bij de grot om vraag 15 op te lossen. Van wat is de grot 
een plaats, volgens gegevens in de grot op 1 plaat te lezen ?  

 

**Rij verder en kruis eerst de Legeweg en dan de Zandstraat 
**De de Manlaan blijven volgen tot aan de Gistelsteenweg en rij deze over  
    Pas op gevaarlijke oversteek !  
**Aan de overkant, rij eventjes links richting Brugge, dan juist voorbij het verkeersbord 
met “ST.- ANDRIES – BRUGGE” rechts inslaan de bossen in “Welkom in het Foreest 
Bos”. 
 

VRAAG 16 : Hoe wordt “DRAAG ZORG VOOR HET BOS” hier liefdevol 
uitgedrukt volgens plaatselijke gegevens ?  

**Aan het eind van de boswegel kom je uit op de Doornstraat  
**Verder via de Doornstraat naar rechts richting Snellegem  
**Passeer de Jagersdreef aan de rechterkant en kruis de Zeeweg,   let op druk 
kruispunt  
**Kruis verderop de Beisbroekdreef, rij verder over de E 40 tot aan de kunstsmid met 
huisnummer 45  
 

VRAAG 17 : Wat is NIET terug te vinden op het domein van de kunstsmid ? Kies 
uit : ZON – MAAN – WITTE UIL – BRUINE SCHILDPAD - LIBELLE – ZWARTE HOND (domein 
mag betreden worden) 

 

**Keer terug, blijf beneden de brug en hou links aan (naast de brug rijden)  = 
Boekhoutstraat = een eindje onverhard  
**Blijven volgen tot op de Kerkeweg, neem deze links richting kerk Snellegem  
**Kruis de Bosweg en rijd de Oostmoerstraat in, onmiddellijk links is het   
FT – rust/stoppunt  ’T OOSTHOF met huisnummer 1  
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VRAAG 18 a : Vanaf wanneer en welke eeuw is er hier reeds sprake van het Oosthof ?  
 

VRAAG 18 b : Hoeveel maal is “’t Oosthof “ te lezen in de omgeving van  ‘t 
Oosthof ( gebouw ) ? NIET achter glas zoeken of op menu kaarten  

 

**Voorbij ’t Oosthof en straatnaambordje “Zuidmoere” rechtdoor  
**Verder in het verlengde van de Oostmoerstraat de Hageweg volgen, verderop rechts 
meedraaien naar het bosje toe 
**Je komt uit aan het overgangspunt van de Snellegemsestraat en de Isenbaertstraat, daar 
terug rechts richting Snellegem,  let op oversteekplaats  
**Aan het kruispunt met de Eernegemweg is er opnieuw een FT-rust/stoppunt  
’T KLEIN RISICO  
 

VRAAG 19 : Hoeveel maal is “VEDETT” hier te lezen op een verticaal rood 
gekleurd bord met witte letters ? Duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg ! 
Werkelijk tellen, geen val! 

 

**De Isenbaertstraat verder volgen richting Jabbeke tot aan de Gistelsteenweg  
** Let op bij het oversteken !! Je komt bij deelnemer/producent 11 PRALIFINO met 
huisnummer 2 terecht  
 

VRAAG 20 : Welke Europeaan is verborgen in “PRALIFINO” ? 
 
**Rij een eindje richting Jabbeke tot aan de Walbekestraat = 1e weg links inslaan,   

 pas op voor de oversteek  
**Blijven volgen tot einde weg, rechts inslaan = Oude Bruggeweg, net voorbij  de 
vijver stoppen voor volgende vraag  

VRAAG 21 : Wat is de naam van de beek die onder het gebouw, dat behoort bij 
de molen, loopt?  

  
**Verder volgen tot aan het T-kruispunt, rechts inslaan = Zomerweg  
**Voorbij het Lauretum kom je deelnemer/producent 12 MATIKA BVBA, met huisnummer 
18, tegen. 
 

VRAAG 22 : Stop bij de toegang van “Matika”                                            
Hoeveel maanden per jaar kan deze kweker aardbeien oogsten ? Meer dan 1 
antwoord kan. 
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**Fiets verder richting Jabbeke tot op de Gistelsteenweg  drukke baan!, neem deze naar 
links en sla verder opnieuw links in = Hogedijkenstraat, kruis de Aartrijksesteenweg  

 gevaarlijk !  
**Nu ben je in de Zerkegemstraat, volg deze verder.  Aan de viersprong met de   
 Zevecotestraat en de Korte Zerkegemstraat, hou je links aan  
**Je passeert de Kastanjebosstraat, aan de rechterkant aan de boom met het  
 Kapelletje rechts aanhouden, aan het volgend kruispunt links aanhouden  
**U ziet aan de linkerkant een bos  
 

 VRAAG 23 : Wat is de naam van dit bos ?  
Plaats de door elkaar gegooide letters in goede volgorde en je bekomt het 
antwoord !  Letters door elkaar gegooid : B A O S S M K O  

  
**Dezelfde weg gaat over in de Jabbekestraat, volgen tot aan het T-kruispunt, daar 
rechts inslaan = Krakeelstraat, Lanestraat, links, Vedastusstraat rechts, volg die tot 
aan het kruispunt met de Gistelsteenweg, neem deze rechts richting Jabbeke  
**Het 1e (privé)straatje rechts loopt recht naar de laatste deelnemer/producent  
13 ZUIVELBOERDERIJ BALIEHOF met huisnummer 577  
 

VRAAG 24 : Een winkelkar op banden is vol geladen met hoeve-producten 
Welke hoeve-product(en) is (zijn) NIET terug te vinden? Kies uit : PREI – 
WORTELEN – KAAS – WITLOOF – TOMATEN – RADIJZEN – BLOEMKOOL  

 

**Rij terug naar de Gistelsteenweg en volg die rechts richting Jabbeke  
**Sla het eerste straatje links in = Gemeneweidestraat  Pas op! 
**Aan het volgend kruispunt, sla rechts in = Ettelgemstraat 
**Volg deze rechtdoor tot aan het rondpunt bij Garage Cools en rij de Dorpsstraat in  
**Bij huisnummer 27 los je de schiftingsvraag op 
 

schiftingsvraag:   Hoeveel knikkers zitten in de bokaal?  

 
**Rij verder in de richting van de kerk tot aan het eindpunt 
  

EINDPUNT GEMEENTEHUIS JABBEKE  
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Openingsuren deelnemende handelaars, rustplaatsen:  
HOEVEVLEES MAERTENS – Stationsstraat 59 MATIKA BVBA – Zomerweg 18      
natuurlijk Limousinvlees    dagverse aardbeien, huisbereide aardbeienconfituur,  
Vrij: 9u00 – 12u30 & 13u00 – 19u30    huisbereide aardbeienbavarois, dagverse prei,   
Za: 9u00 – 12u30 & 13u00 – 18u00   Berry manden (geschenkmanden via de webshop) 
    Automaat en webshop 24 op 24 open      
PRALIFINO – Gistelsteenweg 222   DE SFEERMAKER – Kalsijdeweg 18   
assortiment chocolade, ambachtelijk roomijs honing, honingproducten, zomerterras   
Dinsdag tem zondag: 9u00 – 18u30   Woensdag 13u00 – 18u00   
Gesloten op maandag    Zaterdag 10u00 – 18u00   
HOEVESLAGERIJ ’T 

RIETHOF     HOEVE TER RODE POORT – Spanjaardstraat 47
Expressweg 2 – vlees, charcuterie    aardappelen, ajuinen, zuivelproducten: melk, hoeveboter

Donderdag en zaterdag 8u00 – 18u30    karnemelk, yoghurt, platte kaas, chocopasta, hoeve-ijs 

Vrijdag 8u00 – 19u00    Zo/Ma/Di/Woe/Vrij/Za/Zo 8u00-18u30    
Zondag 9u00 – 12u00    Gesloten op donderdag   
’T KRUIDENBOERDERIETJE -  Cathilleweg 68 AARDBEIEN SEGAERT – Hogeweg 539 
kruiden, theeën, voedingssupplementen, zonnig terras Aardbeien, prei - Automaat + hoevewinkel  
Dinsdag t/m zaterdag 10u00–12u00 – 14u00-18u00  Dinsdag 17u00 – 19u00  
Zondag gesloten    Woensdag en zaterdag 8u30 – 18u00    
KAASBOERDERIJ DE NACHTEGAAL – Nachtegaalstraat 
31 DIRK & HILDE MARTENS-KERCKHOVE   
boter, kazen, aardappelen   Westernieuwweg 96   
Maandag 10u00-18u00   roomboter, karnemelk, volle melk, eieren, aardappelen, ajuin

Donderdag 10u00-18u00    Woe/Do/Vrij 10u00-19u00   
Vrijdag 13u00 – 18u00    Zaterdag 10u00-12u30   
Zaterdag 10u00-12u00      Gesloten op zondag, maandag, dinsdag    
HOEVE KLOKKEHOF – Westernieuwweg 98 Tuinbouwbedrijf Filip Dhoest – Hogeweg 7b  
Zuivelproducten, hoeve-ijs, aardappelen, ajuinen, eieren tomaten: losse tomaat, minitrostomaat, San Marzano   
Ma/Di/Do/Vrij/Za: open van 10u00-12u30 en van 13u30-18u00 (Italiaanse soort), vleestomaat, 2e keus tomaat (soep), sla 

Zondag 13u30-18u00    Maandag tem vrijdag 13u30-18u00    
Woensdag gesloten        Zaterdag 9u00 – 12u00      
ZUIVELBOERDERIJ BALIEHOF – Gistelsteenweg 577 ESTAMINET TER SPINDE       
kaas en diverse zuivelproducten    Ma/Do/Vrij/Za/Zo 11u45-21u30    
Vrijdag en zaterdag 9u00-18u00    Dinsdag en Woensdag gesloten    
’T HOEKSKE         ‘T OOSTHOF  
Ma/Di/Vrij/Zat  10u00 – 24u00   Maandag 11u00-14u00   
Woensdag gesloten    Di/Do/Vrij/Za  11u00 - …   
Donderdag 12u00-24u00    Zondag 11u00-17u00   
Zondag 9u30-24u00        Woensdag gesloten   

BISTRO NIEUWEGE      ’T KLEIN RISICO       
Ma/Di/Woe/Za/Zo 10u00- ?    Ma/Di/Woe gesloten   
Donderdag en vrijdag gesloten      Do/Vrij/Za/Zo 14u00-02u00       
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De deelnemende handelaars/producenten van de actie “Ga lekker lokaal” zijn dit jaar verbonden met een 
fietsroute. 
Startdatum zondag 1 juli – einddatum vrijdag 31 augustus 
 
Route informatie  

 

Afstand: 46 km 

Deelname is gratis 

De zoektocht is digitaal verkrijgbaar: stuur een mailtje naar gemeentehuis@jabbeke.be  

Ingevulde antwoordformulieren kunnen binnengebracht worden in het gemeentehuis van Jabbeke (of in de 
brievenbus) – Dorpsstraat 3 

Enkel volledig ingevulde antwoordkaarten komen in aanmerking voor een prijs. 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Reglement  

Geen verschil maken tussen hoofdletters en kleine letters, enkel de schrijfwijze zoals je ze ziet 
overnemen.  
Tussen “……” is tekst vb. “Kerk” het woord kerk moet terug gevonden worden.  
Gewoon geschreven is een voorwerp of onderdeel ervan 
Een tekst moet steeds overgenomen worden zoals deze ter plaatse te vinden is, ook al is deze fout.  
In deze zoektocht is het cijfer één vervangen door de 1; geen val, moet aanvaard worden. Onze excuses 
daarvoor.  
GEEN PRIVATE GRONDEN BETREDEN TENZIJ DE INRICHTER HET TOELAAT 


