WELKOM IN SINT-LAUREINS
Fijn dat je deelneemt aan de zoektochten rond vlas, die de Toeristische Raad van Sint-Laureins
in samenwerking met Landelijke Gilden organiseert in 2021. In totaal zijn er 3 tochten, waarvan
dit de eerste is. Deze tocht van ca 30 km loopt tijdens de periode dat het vlas groeit en bloeit
tot aan de oogst, nl. tot 15 juli 2021. Een tweede zoektocht van 1 juli tot 15 september belicht
de oogst en het landschap van Sint-Laureins. De derde tocht zet vooral de erfgoedaspecten
rond vlas in onze gemeente in de kijker. Dit is een wandelzoektocht, die je kunt doen van 1
september tot 15 oktober.
Voor elke tocht zijn er een aantal mooie prijzen voorzien en uit alle inzendingen voor de 3
tochten wordt een bijzondere winnaar geloot voor een bijzonder mooie prijs. Het totaalbedrag
van de prijzenpot bedraagt meer dan 2500 euro.

ZOEKTOCHT IN HET TEKEN VAN VLASTEELT
Vooraf brachten we de vlasvelden in Sint-Laureins in kaart. Op basis daarvan hebben we een
30 km-lange tocht opgesteld langsheen de vlasvelden. Begin juni staan deze in volle bloei.
Na de bloei begint het vlas af te rijpen, krijgt het een ‘vollere’ kleur en begint het vlas zaad te
vormen. Geniet van het open landschap en de bloeiende velden.
Onderweg stellen we je een aantal vragen. De antwoorden probeer je in het rooster op het
antwoordformulier te plaatsen. Uiteindelijk vragen we je het invulrooster voor deze eerste
zoektocht binnen te zenden tegen uiterlijk 1 augustus bij de Toeristische Dienst van Sint-Laureins,
Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins. Alleen originele invulroosters zijn geldig (geen kopieën)
Je inzending is pas geldig mits je een stempel van minstens 1 horeca-zaak uit Sint-Laureins hebt.
Doe onze horeca een plezier en geniet van een heerlijke snack of drankje. Voor wie niet
genoeg krijgt van deze mooie streek, heeft Sint-Laureins ook heel wat verblijfsmogelijkheden.
Het reglement van deze zoektocht is te vinden op de gemeentelijke website – www.sintlaureins.be/toerisme. Iedere deelnemer wordt verondersteld het reglement te kennen.
Legende: FKP: fietsknooppunt (groen) WKP: wandelknooppunt (bruin)
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DE ROUTE en DE VRAGEN
START 1: PARKING MILIEUPARK, SINT-JANSSTRAAT 14, SINT-JAN-IN-EREMO
Bij het verlaten van de parking links. Eerste weg rechts. Op het einde steek je over en
ga je naar links. Neem dan eerste weg links. Wees voorzichtig -gevaarlijke oversteek-.
Volg nu het bordje “Grensroute 22 km”.
VRAAG 1: Wat staat bij “ELECTRA” ?
Vervolg deze weg en volg nog 3 maal “Grensroute 22 km”. Verlaat in de Krabbendijk
de "Grensroute 22 km" en rij rechtdoor tot het einde van de Krabbendijk. Steek de
baan over en rij recht door de "Bomlozenput" in.
VRAAG 2: Ter hoogte van B&B Bomlozen Put vind je bordjes, waaruit blijkt dat je hier
kunt logeren. Welke plaatsnaam komt het meeste voor op die bordjes ?
Vervolg je weg. Aan FKP 67, volg richting FKP 62 tot aan het knooppunt zelf.
Onderweg bemerk je heel wat vlasvelden. Volg nu FKP 57. Daar vind je het antwoord
op volgende vraag.
VRAAG 3: Wat kan nergens de zware grond omstoten ?
Vervolg je weg richting FKP 53. Kies daar richting FKP49. Verlaat over de brug het
fietsnetwerk en volg nu "Grensroute 35 km". Je komt nu aan een gerestaureerde
Baileybrug.
VRAAG 4: Op en rond de brug staan allerlei verwijzingen naar toeristische routes. Een
van die routes ‘verzamelt’ 3 verschillende dieren ? Welke ?
Vervolg verder de Grensroute 35 km en
steek nog een klein brugje over. Volg
verder en sla links de Wilhelmietenweg
in.
Op het einde rechts. Bij het
straatnaambord “Muizenhol” verder
richting WKP67. Rij verder tot FKP47.
Vervolgens naar FKP60 en daar rechts
richting FKP46 tot je in het dorpscentrum van Watervliet arriveert.
START 2: STEE WATERVLIET
In het centrum van Watervliet, het Stee, vind je het antwoord op volgende vraag:
VRAAG 5: Op het Stee staat een monument dat verwijst naar het handelsverleden en
de landbouw in deze streek. Het is gerestaureerd in 1995. Over welk monument
spreken we ?
Sla rechts af aan "Apotheek Noord". Laat het Stee rechts liggen en volg "Breskens".
Neem na ca. 1 km aan volgend kruispunt richting "Waterland-Oudeman". Neem de
eerste straat rechts "Meuleken". Rij tot FKP45 en volg daar richting FKP44. Bij FKP44 nog
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even rechtdoor en dan de eerste weg rechts “Bevrijdingsstraat”. Eind deze weg rechts
in de "Rovershoek". Vervolgens rechtdoor. Nu rij je na een paar honderd meter wel
Nederland in. Einde weg links. Steeds rechtdoor tot aan T-kruispunt met heel wat
wegwijzers naar dorpen in de buurt. Onderweg rechts passeer je een grote akker met
wintervlas. Dit vlas is vorig jaar in oktober ingezaaid en heeft de winter doorstaan. Het
zal wellicht vroeger in bloei staan dan andere velden en misschien ook vroeger
‘getrokken’ kunnen worden.
VRAAG 6: Op het kruispunt met de wegwijzers staat een straatnaambord dat aangeeft
dat het hier niet slecht wonen is. Wat staat op dit straatnaambord ?
Vervolg je weg richting "Waterland-Oudeman". Blijf de baan volgen tot in het dorp
van Waterland-Oudeman tot aan de "Kerkstraat". Rij in de richting van de kerk.
VRAAG 7: Welke twee kleine diertjes worden er beloerd ?
Vervolg je weg. Ga steeds rechtdoor tot je een flauwe bocht naar rechts kunt volgen,
maar kies daar de kleine weg rechtdoor. Op het volgende kruispunt rechtdoor nadat
je volgende vraag hebt opgelost.
VRAAG 8: Welke intercommunale organiseerde samen met Radio 2 de wedstrijd
waarmee het kunstwerk ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen’
gewonnen werd ?
Bij WKP55 rechts en
steeds WKP54 volgen. Bij
WKP54 richting WKP53.
Rechts merk je ook een
grote vlasakker op. Volg
bij het kruispunt aan de
kerk de Sentse Vijfdorpen-route.

vlas in bloei
VRAAG 9: Vroeger en ook nu is dit nog een bedevaartsoord. Rond Sint-Jansdag (24
juni) komen gelovigen bidden langs de ommegang rond de kerk. Mensen kwamen
hier bidden tegen ‘stuipen’, maar hier hebben we een ander woord voor. Welk ?
Vervolg je weg tot FKP75.
centrum.

Onderweg passeer je het provinciale “Boerekreek”-

VRAAG 10: Welke ruiterroute is vanuit dit centrum ontwikkeld ?
Ga over het Leopoldkanaal en vervolg je route schuin links richting FKP72. Rechts
merk je ook een vlasbedrijf op. Eerste weg rechts en bij T-kruispunt terug rechts. Op
het einde links en volg deze Sint-Jansstraat steeds rechtdoor tot aan de startplaats 1.
Zij die vertrokken in Watervliet, starten dan bij het begin van de tocht. Veel plezier !
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ANTWOORDFORMULIER
Naam en voornaam :

………………………………………………………………………..

Adres

:

………………………………………………………………………..

Postnr / gemeente

:

………………………………………………………………………..

Telnr.: …………………………….

E-mailadres: ………….……………………………………

Schiftingsvraag:
Hoeveel inzendingen voor deze zoektocht 1 hebben we ontvangen op de uiterste
inzenddatum (1 augustus 2021 om 24u) ?
Antwoord:

……………………….

Stempel 1 – START / AFGIFTEPLAATS
Stempel handelszaak 1
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Stempel 2 – Sentse horeca/logies
Stempel handelszaak 2

