
Bijs Bougeert 12 km 

 

  



 Stap richting de Chiro en KLJ lokalen. 

 Ga langs de haag naar de Hooimanstraat, sla rechtsaf. 

 Volg de Hooimanstraat tot aan de eerste splitsing, sla rechtsaf. 

 Volg de Populierenweg tot kruispunt Wijnveld 

 Steek over en vervolg de weg rechtdoor, u komt in een wegel 

 Nu loop je achter tuinen, volg deze wegel en houd steeds links aan achter de 

huizen. (dus niet afslaan in de wijk) 

 Uiteindelijk kom je op de Pater Christophestraat uit. Je komt van het gras nu op 

een grijze steenslag. Ga rechtsaf en volg deze wegel.  

 Na twee haakse bochten langs het veld kom je op een T splitsing. Ga rechtsaf 

en enkele meters verder direct Links. 

 Volg deze wegel, tot aan de Luitentuitstraat, ga rechtsaf. 

 Aan de “Luitentuit” komen we op de Hulstbaan, ga naar rechts. 

 We verlaten de Hulstbaan al na 75 meter door linksaf te slaan in de Hellestraat. 

 Aan de eerstvolgende splitsing gaan je rechtsaf in de Zakstraat. 

 Op het einde van de Zakstraat staan we aan de Zwaanaardestraat. Hier ga je 

naar links en zie je Tearoom Dolci Belloni. Wat dacht u van een kleine pauze? 

 Bij het verlaten van Dolci Belloni gaat u naar rechts op de Zwaanaardestraat 

richting Sinaai centrum. 

 De zwaanaardestraat gaat over in Sinaaidorp, vlak voor huisnummer 42 gaat u 

links een dreef in. ( de Kosterwegel) 

 Op het einde van de Kosterwegel gaat u naar links. Blijf deze wegel volgen tot 

aan een T-splitsing, ga hier naar links en volg tot aan de Neerstraat. 

 Ga rechts op de Neerstraat tot aan de Ettingstraat, ga hier links aan het 

kapelletje. 

 We komen terug in de velden. Neem nu de eerste dreef naar rechts. U zal al van 

ver de bomenrij zien waar u weldra onder loopt.  

 De Aartdreef komt uit op de Cadzandstraat, ga rechtsaf.  

 Ga daarna rechtsaf in de Hondsneststraat. We volgen de Hondsneststraat, aan 

de eerste zijstraat houden we links aan en we lopen door tot aan de Edgard 

Tinelstraat, ga hier naar rechts. 

 Je loopt nu recht door tot aan de kerk van Sinaai. Vlak voor het oude kerkhof kan 

je linksaf naar de Dries.  

 Vervolg je weg langs de Dries tot aan de Vleeshouwersstraat. Ga linksaf en dan 

onmiddellijk naar rechts, blijf deze weg volgen langs de voetbalvelden tot e terug 

bent aan de startplaats.  

 Begeef u recht naar de toog en bestel u een hapje en een drankje, u heeft het 

verdiend, 😉. 

 

In geval van nood: 0473/64 49 91 

 


