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Trage wegen

Tijdens de paasvakantie ga ik op stap bij jou in de buurt.
Wat ga ik dan allemaal doen? Wel, in dit boekje vertel ik je er alles over.
 
Ik geef je enkele tips zodat jij ook de leukste speelpleintjes kan 
ontdekken, want speelpleintjes vind ik fijn. 
Daar kan ik heerlijk rondspringen. Of gaan we samen ravotten in de 
speelbossen?
 
Ben je moe van al dat spelen? Dan kun je tijdens het uitrusten luisteren 
naar een kinderpodcast of een luisterspel. 
Klinkt dat niet supertof?
 
Verder kunnen we reizen naar het verleden, op stap met Heksje Flora 
en haar vriendje Faun, de uitdaging van het Budopad aangaan of de 
Natte Broekenroute ontdekken! 
Vergeet je laarzen niet! Hoh, zoveel leuke dingen!
 
Ik heb er al zin in.
Spring je mee?

Groetjes
De Ginter-haas 

Hoi allemaal
ICHTEGEM

"Mijn naam 

is ook Haas.

James Haas"

De speelpleintjes
Wist je dat we in Ichtegem heel 

wat toffe speelpleintjes hebben?

Ga op tocht met de speelplein-
kaart PLAY-time. Hier vind je 

alle (verborgen) speelplekken 
in onze gemeente, maar ook 
sportterreinen, het skatepark, 

leuke parken om te picknicken 
of te ravotten en je kan zelfs je 

eigen huis aanduiden!



Interactieve 
4000-stappen- 

wandeling  
voor gezinnen

Wat: leuke 4000-stappenwandeling 
geanimeerd met leuke opdrachten en 
weetjes aan de hand van QR-codes. 
Wanneer: vanaf de paasvakantie tot 

september 2021. 
Wie: voor iedereen met een 

smartphone bij de hand. Niet leeftijd- 
gebonden: leuke weetjes, raadsels, doe-

opdrachtjes fleuren de wandeling op. 
Meer info: start aan de sporthal 

Eernegem of de sporthal Ichtegem één 
van deze geanimeerde wandelingen. 
Elke wandeling is 4 km. Je volgt de 

bordjes van de  4000-stappenroute, 
daarbij ontdek je onze QR-codes. 

Scan de code en kom te weten wat je 
hier kunt beleven! 

Opdracht klaar? Ga dan vlug op zoek 
naar het volgende bordje, veel plezier! 
Contact: huisvanhetkind@ichtegem.be

De legende van het Motespook
Park De Mote – een groene long in het centrum van Koekelare – 
herbergt een groot aantal oude bomen, bosplanten en heel wat 

(grote en minder grote) beestjes... Samen met Jaek en Nink en met 
je (groot)ouders ga je op zoek naar het Motespook. Wie of wat dat 

is, kunnen we jammer genoeg nog niet verklappen… Maar wees 
gerust, schrik hoef je niet te hebben! :-)

Wie: gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar
 Start: De Brouwerij / Dienst Cultuur & Toerisme,  

Sint-Maartensplein 15b, Koekelare
Brochure: € 1, ter plaatse te verkrijgen (openingsuren zie website)
Info: Dienst Cultuur & Toerisme, cultuurentoerisme@koekelare.be,  

tel. 051 61 04 94, www.toerismekoekelare.be

KOEKELARE

Dienst Toerisme, toerisme@kortemark.be, tel. 051 56 61 08, www.kortemark.be

Fietsfotozoektocht
door Ichtegem - Eernegem - Bekegem

De zoektocht wordt bewegwijzerd 
door de fietsknooppunten. Waar twee 
of meer trajecten elkaar kruisen, kan 

je een knooppunt terugvinden. Op elk 
knooppunt vind je een bord waar op 

staat in welke richting je moet fietsen om 
het volgende knooppunt te bereiken.

Wat: fotozoektocht voor gezinnen
Waar: startpunten in de drie 

deelgemeenten
Totale afstand 21,5 km.

Wanneer: Vanaf de paasvakantie tot 
15 september 2021.

Meer info: cultuur@ichtegem.be

"Boehoe!"

"Het spookt hier!"



Budopad:  
heb jij de nodige skills?
Het wat-pad? Het budopad. Dit doe-
circuit in het Koekelaarse arboretum 
is gebaseerd op de principes van de 
Japanse krijgskunst. Je zal moeten 

rekenen op je evenwicht, concentratie, 
lichaamsbeweging en focus. Het gaat 
om een primeur, want het is het eerste 

budopad van Vlaanderen!

Waar: hoofdingang gelegen in de 
Bovekerkestraat
 Toegang: gratis

 Info: Dienst Cultuur & Toerisme, 
cultuurentoerisme@koekelare.be, tel. 

051 61 04 94, www.toerismekoekelare.be

Speuren met Louis
Het Fransmansmuseum pakt uit 

met sterke foto's en verbluffende 
verhalen. Voor kinderen is er 

de speurtocht met Louis: 'een 
jong manneke' dat met zijn ouders 

meeging op campagne, 'dwars 
door 't Franse'.

Wie: 6- tot 10-jarigen
 Brochure: met het kinderparcours 
gratis te verkrijgen aan de inkom 

van het museum
Tarief: 6- tot 12-jarigen:  

€ 3,50, kinderen onder de  
6 jaar gratis

Speelplein De Mote
De Mote is tot ver buiten de 

gemeentegrenzen bekend als een 
mooi, rustgevend park met heel wat 

mogelijkheden. Zo zijn er onder meer 
een visvijver, tal van sportterreinen, 
twee cafetaria's, een skatepark én 

een uitgebreide speeltuin met enkele 
picknickbanken en een speeltoren 
waar je als kind voldoende ruimte 
krijgt om je naar hartenlust uit te 

leven.

Waar: het speelplein bevindt zich aan 
het domein De Mote, Belhuttebaan 

40, Koekelare
Toegang: gratis

Info: Dienst Cultuur & Toerisme, 
cultuurentoerisme@koekelare.be,  

tel. 051 61 04 94,  
www.toerismekoekelare.be

"En hup met die beentjes"



KORTEMARK
Zoek de vink  

met Jaek en Nink
We fietsen van Koekelare naar Kortemark of omgekeerd. 

Onderweg kom je voorbij de tofste speelplekken. In 
de zomer kan je verdwalen in het maïsdoolhof op de 

boerderij. Langs de route vind je leuke picknickplekjes, 
waar je ook nog eens naar hartenlust kan spelen.

Wanneer: vanaf 15 mei, maar de bewegwijzering is al aanwezig!
 Start: Dienst Toerisme, Brouwersplein 3, 8610 Kortemark
 Dienst Cultuur & Toerisme, Sint-Maartensplein 15b, Koekelare

 Lengte fietstocht: 26,5 km – volledig bewegwijzerd
Info en gratis folder: Dienst Cultuur & Toerisme, cultuurentoerisme@

koekelare.be, tel. 051 61 04 94, www.toerismekoekelare.be
 Dienst Toerisme, toerisme@kortemark.be, tel. 051 56 61 08,  

www.kortemark.be

Speelbos Edewalle
Dit speelbos is gelegen aan de rand 

van de dorpskern van Edewalle. 
Met zijn 7 hectare is dit een eerder 

klein speelbos, maar het is wel 
het volledig jaar toegankelijk. Hier 

wisselen kleine wandelpaadjes 
zich af met open plekken en klein 

kreupelhout. 

Troeven: rustig gelegen, 
aanwezigheid van de rode 

eekhoorn, zwarte specht en andere 
inheemse soorten.

Zowel de Krekedalfietsroute, het 
fietsknooppuntennetwerk Westhoek 

(tussen knooppunt 35 en 97) 
passeren langs het bos.

Toegang: via Ruidenbergstraat, 
verantwoordelijk uitbater 

Agentschap Natuur en bos

Natte Broekenroute 
Kids

Ontdek de geschiedenis van het 
dorp Werken en geniet onderweg 

met volle teugen van de mooie 
landschappen. Hier en daar 

wandelen we langs onverharde, 
soms drassige wegen. Dit wordt 
een echt avontuur. Ik hoop dat je 

stevige stapschoenen of laarzen zal 
aantrekken! Vergeet niet je kaart 

op te halen, zodat je onderweg het 
verborgen woord kan vinden. 

Toegang: gratis bij dienst Toerisme 
en de infopunten.

Deze route is bewegwijzerd.
Mobiele app Android en Apple

Waar is Oscar?
‘Waar is Oscar’ is het veertiende mysterie 
in de reeks speurtochten voor ouders en 

kinderen tussen 5 en 11 jaar. Een overzicht van 
de andere tochten vind je op  

www.verhalenvooronderweg.be
Speciaal voor deze speurtocht maakte 'Carving 

Koen' een aantal mooie houtsculpturen.

Startpunt: parking ter hoogte van Litterveldstraat 
10, Koekelare

Folder: € 0,50, beschikbaar bij de Dienst Cultuur & 
Toerisme, Sint-Maartensplein 15b, Koekelare

 Info: Dienst Cultuur & Toerisme, 
cultuurentoerisme@koekelare.be,  

tel. 051 61 04 94, www.toerismekoekelare.be



Code Waterland – 
familiefietsroute 

Volg de fietsknooppunten voor een tocht van 33 km 

of stippel je eigen route uit en bezoek de mooiste 
plekjes uit de Handzamevallei. Voer op elke locatie een 
opdrachtje uit en los de geheime cijfercode op. Ideaal 

voor gezinnen met kinderen.

Info: Haal de brochure af in 1 van de 4 startpunten: 
De Blankaart (Ieperstraat 56, Woumen), toeristische 
dienst Diksmuide, toeristische dienst Houthulst of 
Landschapsbelevingscentrum De Handzamevallei 

(Vladslostraat 9, Werken)
Toegang: gratis

De Krekemeersen
Een bijzonder plekje in Kortemark, eentje dat je zeker niet 

mag overslaan! Klim en klauter aan de Krekemeersen.
Leuke speelnatuur voor de kids. Neem je picknick mee en 
nestel je op één van de picknickbanken, of maak gebruik 

van de bbq.

Archeologisch Site Museum 
Het museum geeft een overzicht van archeologische 

vondsten in Kortemark. Het toont de bezoeker de 
resultaten van de plaatselijke opgravingen van de 

Bronstijd tot de Middeleeuwen.

Info: OC Hemeldaele, ASM, Vladslostraat 9 – Werken
Ontdek onze kinderfeestjes in een partybox 

(beschikbaar vanaf 1 april).
Reserveren: via de webshop: webshop.kortemark.be

Kostprijs: 120 euro voor max. 12 kids
Inbegrepen de partybox: uitnodiging voor de vriendjes/
vriendinnetjes, een drankje en een pannenkoek + twee 

begeleiders die het feestje in goeie banen leiden.

> PARTYBOX 1 – KRAAK DE CODE

Wie bevrijdt zichzelf het eerst en kan de kluis openen? 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar

> PARTYBOX 2 - MEESTERSPEURDERXBOX

Perfect voor speurneuzen tussen 6 en 10 jaar.



JABBEKE OUDENBURG

Zoektocht 'Op 
ontdekking'

Deze zoektocht toont je de 
verschillende kanten van 

Oudenburg die je zo op een 
originele manier leert kennen.

De wandel- of fietstocht is 8 km 
lang en hierbij dus uiterst geschikt 
om samen met het gezin te doen.

Vertrekpunt: aan de Abdijhoeve en 
is bewegwijzerd met blauwe pijlen. 

Folder: kan je via de QR-
code downloaden of haal 

een exemplaar af tijdens de 
kantooruren:

    • in het stadhuis: Weststraat 24
    • in de sporthal Ter Beke: 

Bekestraat 16
    • in het RAM (Romeins 
Archeologisch Museum): 

Marktstraat 25

Speelpleintjes in 
Oudenburg

Sinds kort is Oudenburg een Goe 
Gespeeld!-gemeente geworden. Goe 

gespeeld! is een pleidooi voor écht 
(avontuurlijk) spelen: over goe spelen, 
zonder de 'd', want spelen is ook nooit 

'af' of 't is soms met een hoek af ... 
Daarom dagen we jullie al meteen uit 

om alle wijkspeelpleintjes in Oudenburg 
te ontdekken tegen het einde van 

de zomer! Ga spelen op één van de 

wijkspeelpleintjes en vink ze af op je 

checklist!

De Tunne (Bekestraat), Essenthoplein, 
Geboortebos, Grietlaan, Jeugdpad,

Kabeljauwstraat, Mandelwijk, 
Oudekerkstraat, Abtspark (Abdijlaan), 

Riethove (Ettelgemsestraat)
Rozemarijnstraat, Skatepark 

(Bekestraat), Tijmstraat, Waterhoenstraat

Maskobossen
Dit bossencomplex ten zuiden van Jabbeke met typisch 

blokvormig drevenpatroon ontstond op de onvruchtbare heide 
ten tijde van Napoleon. Nu vinden tal van planten en dieren een 
onderkomen in het bos, de poelen en de hooilanden. Kinderen 

kunnen terecht in De Speelplekke, een wondermooi stukje 
speelnatuur!

Vertrekpunt: Maskobossen 
Aartrijksesteenweg 91 _ 8490 Jabbeke

Route: 2,90 - Maskobossen - Gele wandeling

LEES
T IPHet mooiste prentenboek 

over de liefde – daar is 
iedereen het over eens – is 
'Raad eens hoeveel ik van 

je hou'.

Nu verschijnt voor ieders 
allerjongste geliefden het 

vertederende kartonboekje 
'Raad eens hoeveel ik 

van je hou… Tellen'. Deze 
boekjes bekijken is een 

heerlijk moment van 
samenzijn, knuffelen, lezen 

en spelenderwijs leren.



WAT IS HET RESULTAAT?

OMCIRKEL DE HAASJES DIE IDENTIEK ZIJN

KLEUR DE 
VAKJES MET 
HET KLEUR 

VAN DE 
NUMMERS 
ONDERAAN

"Euh... 921?"

RA-RA-RA-REBUS
HOE VER KAN 

EEN HAAS 
HET BOS 

INRENNEN?
Tot de helft. Daarna rent de 

haas het bos weer uit.

MATH-EI-
MATISCH:

De juf vraagt aan Stijn: 
'Als ik 2 paaseieren op 

tafel leg en jij legt er 3 bij, 
hoeveel paaseieren hebben 

we dan samen?'. Waarop 
Stijn antwoordt: 'Maar 

juf, ik kan helemaal geen 
eieren leggen, laat staan 

paaseieren!'

Rebus: Pasen is altijd de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente

De 5e en 7e haasjes zijn identiek Het antwoord is 16



TORHOUT

Radio Fiona - 
kinderpodcast (6+) 
Radio Fiona is een 3-delige 
podcastreeks voor kinderen 

(6+). Elke aflevering duurt  
20 minuten. 

We volgen de conciërge Fiona 
in de lege wandelgangen van de 

schouwburg. Ze interviewt de 
dingen rondom haar; een huilende 

wc-borstel, de balletvloer van 
Vlaanderen, een manisch gordijn of 

Dramaturgino de huisdramaturg. 
Radio Fiona brengt het theater weer 

tot leven!

Radi'O Zoutloos -  
Studio Orka (7+) 

Zes afleveringen lang volg je 
het wel en wee van een nest 

prettig gestoorde mensen, in een 
ontroerend en hilarisch luisterspel

VAN/MET: Ilse de Koe, Martine 
Decroos, Dominique Van Malder, 
Steven Beersmans, Tania Van der 

Sanden, Julie Delrue, Philippe Van de 
Velde, Ineke Nijssen, Simon De Beleyr

Gratis inschrijven kan je t.e.m.  

woe 7/4 op  www.ccdebrouckere.be, 

je ontvangt een link beschikbaar tot 

en met 18/4, einde paasvakantie. Bosleerpad (6+): 
Groenhovebos biedt een rijke afwisseling 

aan biotopen. Ontdek er het splinternieuwe 
Bosleerpad van zo'n 3,6 km en leer er 

alles over het bos. Volg de informatieve 
borden op de route, beleef de unieke 

natuurelementen en leer bij over de fauna 
en flora van het bos. Het Bosleerpad is open 
op ieder ogenblik van het jaar. Bij regenweer 

raden we je wel aan om goeie en stevige 
schoenen aan te doen! Starten en eindigen 

doe je op de parking van de Torendreef. 

Heksenpad (2,5+)
Volg tijdens het Heksenpad (2,5 km) de weg 
van Heksje Flora op zoek naar haar vriendje 

Faun. Deze wandeling is doorspekt met leuke 
doe-activiteiten speciaal voor kleuters, maar 

het kan ook jongere of oudere kinderen 
bekoren. 

Start- en eindlocatie: het speelplein op de 
Torendreef in Groenhovebos.

De brochure met extra info: te koop vanaf € 
1,00 in het Vrijetijdshuis in Torhout, Markt 1, 

8820 Torhout. Plezier gegarandeerd! 

 

 Hoe meer kinderen kunnen genieten van het verhaal en zich even 

in een theater kunnen wanen, hoe beter!

www.visittorhout.be



Speurzoektocht  
Vice Versa (6+) 

Het Museum Torhouts Aardewerk en de 
industriële erfgoedsite Eperon d'Or in 

Izegem slaan de handen in elkaar voor 
een unieke dubbeltentoonstelling. Hierbij 
worden tegels en schoenen uitgewisseld 
van Izegem naar Torhout en omgekeerd, 

ofwel ViceVersa! 

Wie: families met kinderen  
van 6 tot 8 en van 9 tot 12 jaar 

Wat: twee leuke ontdekkingstochten waar 
je met een vragenlijst op zoek gaat naar 10 
stopplaatsen doorheen de tentoonstelling.

Open: woensdag, zaterdag en 
zondagmiddag open van 13.30 u tot  

17.30 u, ook tijdens de vakantie  
(m.u.v. feestdagen). 

www.visittorhout.be

Het doolhof van 
Loppem

Aan de rand van het kasteelpark 
van Loppem, nabij de 

Steenbrugsestraat, ligt een van 
de weinige ‘echte’ doolhoven 

van België. Het doolhof werd in 
1873 ontworpen en is meer dan 
20 are groot. Tientallen gangen 
leiden naar een centrale boom. 

Durf jij dit avontuur aan? 
Ontdek ook het mooie 

landschapspark rondom het 
kasteel: er zijn 3 uitgestippelde 
wandellussen van 1,5 tot 3 km. 

Duur: ongeveer 45 minuten.
Open: in de paasvakantie van 
dinsdag t.e.m. vrijdag van 14u 

tot 17u en in het weekend en op 
paasmaandag van 14u tot 18u. 

Prijs: € 1,5  p.p. vanaf 4 jaar
Vraag ook naar het gratis 
opdrachtenboekje bij een 
bezoek aan het doolhof. 

www.zedelgem.be/doolhof

Speelpleinpleintjesroute  
(0 tot 99) 

Je vindt de leukste speelpleintjes en 
ravotplekken in Torhout op  
www.playandeat.be/play. 

Zoek daarop naar Torhout en je vindt de 
fijnste speelplekjes, vergezeld van info, 
een foto, en een plannetje. Combineer 

wat speelpleintjes en maak er een leuke 
fietstocht van!

www.torhout.be/jeugdtorhout

ZEDELGEM

HELP JIJ DE  
            DOOLHOFMOL? 

Weetje: Het doolhof was 
eigenlijk een schoolopdracht 

van de broers Albert en 
Ernest van Caloen, die toen 

17 en 14 jaar oud waren.

collectie Gemeentearchief Zedelgem



Buiten ravotten doe je in onze 
speelbossen

In de speelzones van het Plaisiersbos, Vloethemveld en Merkemveld 
mag je kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, 

zolang je na de activiteit alle constructies weer verwijdert en het bos 
in zijn oorspronkelijke staat terugbrengt. Hoe leuk is dat? 

Info: www.zedelgem.be/speelbossen

Het Plaisiersbos in 
Veldegem

In het voorjaar zie je heel 
wat bloemen en planten in 

bloei in het bos. En als je heel 
goed oplet en heel stil bent 
kun je misschien een diertje 

tegenkomen! Vossen, eekhoorns 
en bunzingen vertoeven graag in 

het gebied.

Ingang: Herderinnedreef

Vloethemveld in Zedelgem
Het Vloethemveld is een heel groot 

natuurgebied van ongeveer 330 hectare op 
de grens van Jabbeke en Zedelgem.
Hier kun je heel wat unieke planten 

ontdekken en die kun je zien vanop de 
heidetoren, een kijktoren met zicht op het 

natuurgebied. Verschillende soorten vogels 
kun je dan weer observeren vanuit een kijkhut 

met uitzicht op een grote vijver. Vergeet je 
verrekijker niet! 

In de natuurlijke speelzone van 3,20 ha kom 
je een totempaal tegen, toegangspoorten 

met dieren in prachtig houtsnijwerk, 
stapblokken, houten speelpaddenstoelen, 

een kamp en een tunnel, een zandberg met 
picknickbanken. Er zijn ook wandellussen 

tussen de 1,8 en 10,4 km.

Ingang: Diksmuidse Heirweg

Plezier met takken
Naast de drie speelbossen is er 
natuurspeelplaats Pierlapont, op 
de trage weg Klokhofpad tussen 

Pierlapont en Zeedijkweg: hier 
kunnen kinderen zich uitleven 

met het spelelement water en de 
balken als evenwichtsparcours.
Ontdek het bos met de Ravot je 

Rot route.



COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever: 
Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,   
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem
Ontwerp: Laurence Kalman
www.kalman.be
Druk: Die Keure, Brugge

Ginter is het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband van Gistel, 
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, 
Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

KLEUR MIJ!



In dit boekje gaan we samen met de Ginter-haas op pad!
We ontdekken speelbossen, kastelen en iets dat het 

Motespook heet. Ontdek jij ook de acht Ginter gemeenten 
langs wandel- en fietsroutes?

 
Of ga je mee op avontuur met Joak en Nink, de Westhoek 

KD’s en met de doolhofmol. Samen met onze vriend Bij zetten 
we 4000 stappen! Wow, dat is veel! 
We moeten ook op zoek naar Oscar. 

Zoek je met de Ginter-haas mee?

We wensen je veel plezier!


