
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKEREN 
 

ALGEMENE INFO 

Koppels, gezinnen met kinderen en andere geïnteresseerden kunnen deze wandeling doen 
gedurende de maand februari. 
 
Een pancarte met QR-code aan elke halte leidt naar een kort filmpje met een getuigenis van 
mensen die de liefde op hun manier handen en voeten geven. 
Kleine opdrachten voor onderweg nodigen de deelnemers, jong en oud, uit tot een 
verdiepend gesprek. Voor kinderen is er een aparte opdrachtenkaart. 
 
Lengte: + 4 km 
Start: Sint-Laurentiuskerk 
De wandeling gaat deels over een smal bospad (voor rolstoelen en kinderwagens is er dan 
een alternatieve route voorzien). 
Achteraan in de kerk liggen flyers met wandelkaart en routebeschrijving, opdrachtenkaart 
voor de kinderen en (voor wie geen QR-code kan scannen) een getuigenisboekje. 
  
Reacties en/of foto’s graag mailen naar het parochiesecretariaat: 
parochie.lokerenmoerbeke@kerknet.be 
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Valentijn Anders: routebeschrijving 

 

 

Start: Sint-Laurentiuskerk 

Met de rug naar de kerk: stap rechts naar de Torenstraat. 

Neem eerste straat links:  

Blijf links aanhouden en wandel tussen leegstaande winkels en museum. 

Steek over en wandel na de brug rechtsaf: pad naast de Durme. 

Volg het pad tot na de rode brug en neem vervolgens de eerste straat links: Aardeken 

Laat de parking links liggen en ga rechtdoor het Verloren Bos in. 

Blijf rechtdoor wandelen. Wandel voor het kasteel en neem daarna het pad rechts. 

Vervolg je weg door he bos. Blijf altijd rechtdoor stappen tot aan de Snepstraat. 

Steek het zebrapad over en wandel het Bospark in. 

Je neemt het pad rechts. 

Je kunt eventueel iets nuttigen in eetcafé Bos (open ma, woe, vrij van 12 tot 18 uur en op za 

en zon van 10 tot 18 uur). Er is ook een openbaar toilet. 

Aan de Y-splitsing, ga je naar rechts en aan de volgende kruising, ga je rechtdoor 

(evenwijdig met de Snepstraat). Blijf rechts aanhouden tot je de Snepstraat bereikt. 

Steek over, ga links en direct terug rechts, een landweg in (tussen huisnummers 55 en 57). 
(Mensen met een rolwagen of met een kinderwagen volgen hier de alternatieve route via de 
Bleekmeersstraat.) 

Vervolg deze weg die kronkelt. Aan de Y-splitsing hou je links aan (smal pad). 

Aan de T-splitsing ga je naar links. Je wandelt nu door de Buylaers. 

Vervolg deze weg en ga aan de T-splitsing rechts, de Durmedijk op, ga rechts. 

Wandel tot aan de rode brug en steek deze over. 

Aan het zebrapad steek je de Sportlaan over en neem het pad rechtdoor onder de Sporthal. 

Vervolg je weg. Laat de parking rechts liggen en neem het pad aan de achterzijde van het 

vaccinatiecentrum en wandel de Torenstraat in. 

Neem de eerste straat links, de Begijnhofstraat. Blijf deze volgen tot aan het Kerkplein. 

 

 

 

 



 

Alternatieve route Pancarte met QR-code 


