
 
 

 

GIVER ROUTE - 1 daagse 
 
 
Startpunt: Lokaal Koene Eland 

Afstand: 17 km 

De test voor elke (oud)scout die wil weten als hij/zij nog steeds de kennis, kunde en kracht 
heeft om een 2-daagse tot een goed einde te brengen.  
 
De foto’s en sfeermomenten gedurende de wandeling kan je op instagram plaatsen op je              

story met de tag @ Scouting Deinze (#van’t padje). 

Geen instagram? Een mailtje sturen naar moose@scoutingdeinze.be kan ook met al jullie            

foto’s. Zo blijven jullie toch in contact met je mede scout en kunnen wij jullie foto’s delen                 

met de andere wandelaars. 

 

Heel veel wandelplezier ! 
  

 



 
Geheugensteun: L (links) - R (rechts) - RD (rechtdoor) - KP (kruispunt) Y/T (Y-/T-splitsing) - 
LLL (links laten liggen) - RLL (rechts laten liggen) - OVH (onverhard: bos/weidepaden) - 
HVH (halfverhard: grind/kiezel/betonplaat) - VH (verhard: asfalt/voetpad) 
 
lange oprit of private weg tellen niet mee, dus kijk goed uit voor borden en brievenbussen.  
 
 
 
Start aan het lokaal en ga naar de slagboom.  
 

1. KP RD  
2. RLL 
3. T R 
4. RLL 
5. Y R (kasseibaan) 
6. KP RD 
7. T L OVH 
8. KP R 
9. LLL 
10. LLL 
11. T R VH 

CONTROLEPUNT: je komt nu op een asfaltbaan tussen 2 bomen met links boom 
nummer 18553 en rechts boom nummer 18554.  
opdracht: tel het aantal genummerde bomen rechts van de baan, start met boom 
nummer 18554.  

12. R HVH  
HVH wordt VH 

13. T R 
14. Antwoord opdracht:  

137 = 1ste links  
138 = 1ste rechts  
139 = 2de links 
140 = 2de rechts 

15. R  
16. RLL 
17. LLL 
18. KP RD 
19. RLL 
20. KP R 

CONTROLEPUNT: het eerste huis links na het kruispunt is huisnummer 26 en heeft 
een elektrische laadpaal.  

21. KP RD 
opdracht: vanaf het voorbije kruispunt tel je alle huisnummers op tot de weg HVH 

 



 
wordt (punt 23). (Toont een woning hun huisnummer 2x bvb de brievenbus en 
voordeur dan tel je dit 1x) 

22. T R 
23. T R HVH  
24. T L 

CONTROLEPUNT: je gaat hier over een hoog brugje, HVH wordt VH 
25. Antwoord opdracht:  

oneven som = L 
even som = LLL 

26. Y L 
27. R OVH (weidepad)  
28. Volg dit pad langs het water tot je de Moose tegenkomt.  

opdracht: Neem hier een groepsfoto met het gewei.  
29. kijk naar het gewei - ga naar links door de weide (volg de tractorsporen)  
30. R  
31. T L 
32. volg het pad door/onder/over de prikkeldraad  
33. omgekeerde Y RD 
34. omgekeerde Y RD 

CONTROLEPUNT: platte brug (kassei) over beek met houten balustrade.  
        OVH wordt VH 

35. L  
36. omgekeerde Y RD  
37. LLL 
38. R 
39. RLL 
40. Y L 
41. Y R  
42. L  
43. rotonde RD  
44. T R 
45. T L  
46. KP L 

 
Als jullie het gewei en de eindlocatie hebben gevonden kunnen jullie met trots en eer de titel 
‘scout’ dragen, PROFICIAT!!  
Zo niet, stellen wij voor dat jullie uitzoeken waar het is misgegaan en nogmaals proberen om 
de tocht alsnog tot een goed einde te brengen.  
 

 


