Verbeeldend Wandelen
Infoborden-wandeling Heemkring Bodeghave
De wandeling gaat voor 90% over verharde wegen en is rolstoeltoegankelijk. Bij de stukjes die niet toegankelijk zijn is er een alternatief
traject voorhanden. De totale afstand is om en bij de 4 km.
De wandeling start op het dorpsplein van Bodegem.
Alvorens op pad te gaan … geniet even van het mooie zicht op de
dorpskerk en het Huisje Mostinckx.
Met zicht op de kerk verlaten we het dorpsplein langs het kunstwerk dat de
hopteelt verbeeldt. We draaien links de Kerkberg op. Na 150 meter vind je
het eerste infobord. Dit bord geeft informatie over de kerk.
Middels de QR-code kan je nog heel wat extra informatie opdiepen.
Met de rug naar het infobord stappen we het steil straatje Processiestraat
in. Is dit stukje te moeilijk voor rolstoelgebruikers dan kan je ook gewoon
linksom rond de kerk gaan. Langs de kerkhofmuur komen we bij
de St.-Martinusstraat. We gaan rechts tot bij ’t Klavertje Vier, de
dorpsschool. Hier zie je het tweede infobord.
Hoe was schoollopen voor de vorige generaties?
Een tipje van de sluier wordt opgelicht.
De wandeling gaat verder langs de school; voor een paar honderden
meters volgen we links de Bodegemstraat. Even opletten nu…. links loopt
een smal voetpad, de Middelgrachtweg. Deze volgen we. Het pad brengt je
tot op de Neerstraat. Je gaat rechts tot de kruising met de Lange Veldstraat.

Trek je schoenveters wat strakker aan, nu volgt een fikse wandeling tot
aan het voorlaatste bord. Vanaf het Solleveld ga je nog even de Neerstraat
volgen, dan rechts de Tenbroekstraat in, over de spoorweg en dan links
verder in de Oosthoekstraat. Bij droog weer kan je vanaf de spoorwegbrug
het kleine pad Oosthoekweg en Oosthoeklos volgen tot de Kauwenbergstraat die je links volgt tot de kruising met de Oosthoekstraat.
De Oosthoekstraat eindigt in de Molenstraat. We gaan links tot het infobord
‘Castelhof’. Het rijke verleden van dit hof wordt uit de doeken gedaan.
Het volgende bord staat slechts 100 meter verder, je stapt over de spooroverweg en ziet rechts het, wat kleinere, infobord dat een licht werpt op
de geschiedenis van dit klein stationneke.
Nu keren we terug naar het vertrekpunt. Volg even de Molenstraat,
draai links de St.-Martinusstraat in voor een paar honderd meter
en sla dan rechts af langs de beek in de Lange Broekstraat.
Je komt uit bij het Huisje Mostinckx.
Hopelijk kon je genieten van de wandeling.

www.heemkringbodeghave.com

Rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen laten de Middelgracht
links liggen en lopen rechtdoor tot het kruispunt Bodegemstraat –
Lange Veldstraat. Links de Lange Veldstraat volgen tot het kruispuntje met
de Neerstraat. Daar vind je het volgende bord.
Geniet van de prachtige foto op het infobord… en kijk naar het landschap
voor je. Laat mij maar liggen stad… weerloos in ieder seizoen.
We keren op onze stappen terug en wandelen terug naar het centrum via
de Neerstraat tot bij het Solleveld.
Het Solleveld is nu een trefcentrum dat voorziet in gemeenschapsinfrastructuur; voorheen was het de gemeenteschool.
Het infobord geeft je wat toelichting.
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