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Interessanter pad via het ‘Kooren Huys’ ipv het ‘Peene Hof’.
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 14 ‘Vijfwegen - Les Cinq rues’ p.33 tot aan referentienummer 16 ‘De
Klokke – La Cloche’ p.33 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
1,6 KM VIJFWEGEN – LES CINQ RUES (14)
BOLLEZEELE – KAART 1
Je steekt de drukke verkeersweg over en je kiest in de tweesprong de Chemin des Clous schuinlinks.
Aan huis nr. 5 stopt de asfaltweg.
Let op: je stapt dwars door het veld op de bedding van een chemin communal, eerst naar de hoek
van een tuin en dan naar een haag toe. Aan het eind van de haag is het graspad weer duidelijk.
Je komt uit op een asfaltweg en je gaat naar links. Aan het einde ervan ga je naar rechts tot op de
D11 en linksaf, over de IJzer, naar de rotonde. Je steekt de D928 over op het zebrapad en je volgt nog
even de D11 rechtdoor tot in
1,5 KM ERKSELSBRUGGE (15)
BOLLEZEELE KAART 1-2
Nét voor de afslag naar Merckeghem (links) ga je rechtsaf tussen bedrijfsgebouwen. De asfaltweg
versmalt en gaat aan huis 1 Chemin du Peenhoof over in een veldweg. Je steekt de D928 over bij een
zomereik met een kapelletje en pompstation voor gas. Steeds rechtdoor en de steenslag weg gaat
héél even over in asfalt. Je blijft op de Rue du Peenhoof, nu op grondgebied Zegerscappel. Je komt
voorbij een vervallen huisje en even later passeer je de Peenhofhoeve.
Aan het eerste kruispunt van asfaltwegen ❶ ga je naar rechts, over de IJzer op de Tempeliersbrug
en even verder, aan kruispunt met kapel, ga je linksaf.
De IJzer blijft ons nabijl: zoek het laagste punt, daar is hij! Vóór je , rechts van de weg ontdek je plots
het
torentje
van
de
kapel
van
de
buurt
De
Klokke
(La
Cloche).
Je stapt over een zijslootje van de IJzer en voor bij de Allée de la Cloche. Net voor het kruispunt is de
IJzer terug van weggeweest. Je krijgt de keuze tussen de Aire straete en de Rue d’Aire aan de St.Bonaventurakapel (1784) van
5,3 KM DE KLOKKE – LA CLOCHE (16)
ZEGERSCAPPEL – KAART 1-2

❶

1,3 KM ZEGERSCAPPEL
 Au Petit Lorada en Le Xénon
Links en de weg blijven volgen tot aan de kerk.

Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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