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Dag lieve Schakeltjes, vrienden en sympathisanten 

Hieronder vind je een leuke fietstocht om samen met je gezin te doen. Er zijn twee routes: voor de 

jongsten is er een korte route in Dadizele van 6,7 km en voor de iets sportievere onder ons een lange 

route van 22,9 km. De tocht passeert langs alle huizen van jullie leidsters. Dus kijk goed rond 

onderweg, misschien zie je wel iemand door het raam zwaaien naar jullie! Jullie starten en eindigen 

in de Chiro. Onderaan  vind je ook een fotozoektocht waar je kan aan deelnemen. Bij ieder huis van 

de leiding hebben we een foto getrokken. Link de foto’s aan de juiste leidster. Ben je klaar en wil je 

weten of alles juist is? Stuur je antwoord door naar leidster Manon. 

Benodigdheden: 

- Fiets 

- Fietshelm 

- Fluohesje 

- Flesje water en misschien een tussendoortje voor onderweg 

- De routebeschrijving 

- De fotozoektocht 

- Krijt 

 

Veel plezier en succes! 

Vele groetjes 

De leiding ploeg 
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Startplaats: De Chiro, Ridder-Janlaan 3, 8890 

Dadizele 

1. Je staat met je rug aan de poort van de Chiro. 

Draai naar rechts en fiets de straat uit. 

2. Aan het einde van de straat, sla rechts af. 

Hier in de Ketenstraat nr. 23 woont leidster 

Ines!!! 

 

3. Volg de straat tot het einde. 

4. Aan de plaats sla je links af. Je fietst de 

Beselarestraat in. 

5. Sla vervolgens de eerste straat rechts in en 

onmiddellijk erna de eerste straat links. 

6. Je volgt de straat tot het einde en sla 

vervolgens links af. 

7. Leidster Marie woont aan het begin van het Kapelleveld!!! 

 

8. Je fietst het Kapelleveld uit en slaat rechts af. 

9. Je volgt de weg tot aan het rondpunt. Daar neem je de tweede afslag richting de 

Geluwestraat. 

10. In de Geluwestraat sla je de vierde straat rechts af. Je bent nu aan de vijfwegen. 

Let hier goed op: zorg dat je de Oude-Iepersestraat volgt.  

11. Op het einde van de Oude-Iepersestraat, sla je de Menenstraat in. Dit is de vierde straat links 

na de Vijfwegen.  

LET OP: de straat loopt verder over in de Ieperstraat 

 

12. Je bent nu in de Menenstraat. 

Wist je dat in deze straat 3 leidsters wonen? Leonie (nr. 89), Marthe (nr. 59) en Emmeline 

(nr. 47). 

Ook leidster Heline woont hier vlak bij.  Zoek eens in de tweede straat rechts, bij het 

huisnummer 18. 

13. Je slaat de derde straat rechts af. Je rijdt nu in de Tulpenlaan. 

14. In de Tulpenlaan, neem je de derde afslag links. 

15. Je bent nu in de Baron-Holvoetlaan, hier neem je de eerste straat rechts.  

16. Op het einde van deze straat, sla je links af. Je bent nu in de Millesteenstraat. 

17. Rij tot het einde van de straat. Daar ga je naar rechts. 

18. Nu ben je in de Ketenstraat. Vanaf hier tot aan het rondpunt wonen 3 leidsters, namelijk 

Miet (nr. 66), Tujar en Adey (nr. 106). Ook leidster Britt woont hier niet ver van, ga eens 

zoeken in het begin van de Industrielaan.  

19. Wanneer je alles hebt gevonden, moet je een beetje terugkeren. Sla rechts af in de 

Mandellaan.  

20. Volg de weg en neem de eerste afslag links. En onmiddellijk erna sla je weer links af.  

21. Op het einde van de Mandellaan, sla je opnieuw links af. Je bent nu terug in de Kleppestraat. 

22. Neem hier de eerste straat links: de Azalealaan. 
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23. Volg de Azalealaan tot aan het rondpunt. Kwam je leidster Jolien (nr. 34) tegen onderweg? 

24. Ook bij het rondpunt ga je verder rechtdoor. 

25. Neem na het rondpunt, de eerste straat rechts.  

26. Je bent nu terug in de straat van de Chiro 

Fiets naar de Chiro en schrijf je naam met krijt op de tarmac. 
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Deel 1: Dadizele 
Startplaats: De Chiro, Ridder-Janlaan 3, 8890 Dadizele 

 

 

27. Je staat met je rug aan de poort van de Chiro. Draai naar rechts en fiets de straat uit. 

28. Aan het einde van de straat, sla rechts af. 

Hier in de Ketenstraat 23 woont leidster Ines!!! 

 

29. Volg de straat tot het einde. 

30. Aan de plaats sla je links af. Je fietst de Beselarestraat in. 

31. Sla vervolgens de eerste straat rechts in en onmiddellijk erna de eerste straat links. 

32. Je volgt de straat tot het einde en sla vervolgens links af. 

33. Leidster Marie woont aan het begin van het Kapelleveld!!! 

 

34. Je fietst het Kapelleveld uit en slaat rechts af. 

35. Je volgt de weg tot aan het rondpunt. Daar neem je de tweede afslag, de Geluwestraat in. 

36. Sla de derde straat links in: de Azalealaan. 

37. Blijf rechtdoor rijden tot het einde van de straat. Ga ook verder echtdoor bij het rondpunt. 

onderweg kom je het huis van leidster Jolien tegen (nr. 34)!!! 
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38. Op het einde van de Azalealaan sla je rechts af. 

39. Volg de Kleppestraat tot aan het rondpunt. 

Hebben jullie de huizen van leidsters Miet (nr.  66), Adey en Tujar (nr. 106) gevonden? 

Ga ook eens zoeken in het begin van de Industrielaan, daar woont leidster Britt! 

 

40. Aan het rondpunt neem je de derde afslag. 

41. Blijf de Meensesteenweg volgen tot je een carwash/tankstation tegen komt. Sla voor dit 

gebouw links af. Je fietst nu in de Slypsstraat.  

Een klein beetje verder woont leidster Marie Cloet (nr. 15)!!! 

 

Deel 2: Slypskapelle 
 

 

42. Blijf de straat verder volgen. Op het einde sla je links af. 

43. Nu ben je in de Hovingstraat.  

Blijf rechtdoor fietsen tot dat je op je rechterkant een bordje ziet hangen met “houd jij het 

mee proper?” Kijk eens naar rechts, daar in de verte woont leidster Lies!! 

44. Blijf de Hovingstraat volgen. 

45. Op het einde van de straat sla je rechts af. Je zou nu in de Sprietstraat moeten zijn.  

46. Volg de straat tot je aan een kruispunt komt. Sla hier links af.  

47. Volg de Waterdamstraat tot helemaal op het einde. Je bent nu aan een kruispunt met de 

Dadizeelsestraat.  

48. Steek veilig over! Volg de Zonnebeeksestraat. 

49. Rij tot helemaal het einde van de straat. Nu ben je aan het kruispunt met de Werviksestraat. 

Sla hier af naar links. 

50. Volg de Werviksestraat en sla de tweede straat rechts in: de Keibergstraat. Let goed op de 

foto’s. Dit is een moeilijk punt. 
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Deel 3: Beselare 
 

 

51. Volg de Keibergstraat tot het einde. Deze straat loopt over in de Spilstraat. Blijf rechtdoor 

rijden. 

52. Volg de spilstraat tot je aan een grote baan komt. Je komt uit aan een T-punt en de 

Beselarestraat. 

53. Sla aan het T-punt links af. 

54. Volg de Beselarestraat. Vond je het huis van leidster Manon (nr. 113c)? 

 

55. Volg verder de weg en sla de vierde straat links in, de Dadizelestraat.  

56. Volg de Dadizelestraat tot het einde. Blijf rechtdoor rijden in de Oude-Ieperstraat. 

57. Je komt uit aan Terhand. Volg de weg rechtdoor, je blijft hier de Oude-Ieperstraat volgen tot 

helemaal op het einde. Je komt uit aan de Vijfwegen. Steek over en volg de weg rechtdoor. Je 

rijdt nu in de Oude-Iepersestraat.  
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Deel 4: Terug in Dadizele 
 

 

58. Op het einde van de straat, sla je de Menenstraat in. Dit is de vierde straat links na de 

Vijfwegen.  

LET OP: de straat loopt verder over in de Ieperstraat 

 

59. Je bent nu in de Menenstraat. 

Wist je dat in deze straat 3 leidsters wonen? Leonie (nr. 89), Marthe (nr. 59) en Emmeline 

(nr. 47). 

Ook leidster Heline woont hier vlak bij.  Kijk eens in de tweede straat rechts bij het 

huisnummer 18! 

60. Fiets tot het einde van de Menenstraat. 

61. Aan het rondpunt neem je de derde afslag. 

62. In de Azalealaan neem je de eerste straat rechts. 

63. Nu ben je terug aan de Chiro. Schrijf je naam op de tarmac met krijt. Zo kunnen we zien wie 

allemaal de tocht deed. 
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Voor de korte tocht: 
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Uitbreiding voor de lange tocht: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Schrijf/typ bij iedere foto de naam van de 

juiste leidster. Ben je klaar? Stuur je antwoord 

door naar leidster Manon. 

 

 

 

 

 

 


