
Routebeschrijving 
Opdracht  

Tel de lepels! (10 locaties, zie blauwe nummers op de route) 
Goed eten is een recht, daar staat de Rikolto-lepel symbool voor. Bij de deelnemende winkels en 

stadsgebouwen (de blauwe nummers op de kaart) kun je telkens een aantal lepels spotten in de etalage 

of aan het raam. Tel deze, vul het deelnemersformulier in na de wandeling (acties.rikolto.be/torhout) en 

win een chocolade lepel van 1,6 kg, geschonken door Chocolaterie Denolf! Elke deelnemer met een correct 

antwoord ontvangt ook een bedanking na het evenement (17 januari).  

Zin in een extra uitdaging of u wil een zoektocht ondernemen met uw kinderen? Download dan zeker 

ook de Rikolto uitdagingen (Geochace) waar u op zoek gaan naar de schatten om een (h)eerlijk dessert te 

creëren.  

Maak een foto en deel!  
Maak tijdens de wandeling een gekke foto en deel deze op social media met #RikoltoTorhout. 

Routebeschrijving 
Deze wandeling start aan het Vrijetijdshuis op de Markt van Torhout. Al kan u natuurlijk inspringen in de 
route waar u wenst. Op elke locatie kan u lepels terugvinden in de etalage of aan het raam van het gebouw. 
 
Locatie 1: Vrijetijdshuis 
Vanaf vrijetijdshuis (Markt) van Torhout slaat u de Hofstraat in tot u aan de Oxfam Wereldwinkel bent. 

Locatie 2: Oxfam Wereldwinkel 
Na de Oxfam Wereldwinkel wandelt u verder in de Hofstraat. Op het einde van deze straat slaat u rechts 
af en wandelt u tot aan Mostaard Wostyn. 
 
Locatie 3: Mostaard Wostyn 
U wandelt verder tot aan het einde van de Boeiaardstraat, hier slaat u rechts af in de Bassinstraat. Op het 
einde van de Bassinstraat slaat u terug rechts af in de Lichterveldestraat, richting de Markt. Vanaf de 
Lichterveldestraat wandelt u rechtdoor in de Zuidstraat. U wandelt door tot net voor de Markt en slaat 
links een klein steegje in net voor de handelszaak Top Disc: de Wollemarkt (Wollestraat). U wandelt 
rechtdoor in de Eugeen van Oyestraat en u gaat naar rechts, nog voor het volgend kruispunt, een 
grindwegel in (aan huisnummer 49). U wandelt tot u aan de ingang van de achterkant van het 
Ravenhofpark bent. Hier wandelt u het park in richting het Kasteel Ravenhof.  
 
Locatie 4: Kasteel Ravenhof 
U wandelt verder naar de ingang van het park, maar voor de ingang (u verlaat het park 
niet) slaat u links af. U wandelt verder tot u rechtsaf volgende wegel ziet (zie foto). U 
wandelt verder langs deze wegel en gaat op het einde naar rechts. U bevindt zich nu in 
de Nieuwstraat. Sla linksaf richting de Oostendestraat. Op het einde van de straat gaat u 
naar links om vervolgens op het volgende kruipspunt rechts in te slaan in de ‘s 
Gravenwinkelstraat. Wandel nu verder tot aan de tuin van de Brouckere en Bar Provisior. 
 
Locatie 5: Bar Provisior 
Wandel langs de Brouckere en sla links af richting het rondpunt en ga hier rechtdoor naar de 
Aartrijkestraat. Wandel tot aan het nieuw stadskantoor. 



Locatie 6: Stadskantoor 
Wandel doorheen het stadspark, langs het skatepark en het voetbalterrein (achterkant zwembad) richting 
de Industrielaan en Bio Guy. 
 
Locatie 7: Bio Guy 
Als u voor de etalage van Bio Guy staat gaat u richting het rondpunt en slaat u links af in de Bruggestraat. 
U wandelt hier verder tot aan de gebouwen van Tordale, waar het spandoek van Buurderij (Boeren en 
Buren) hangt. 
 
Locatie 8: Buurderij 
U wandelt verder in de Bruggestraat tot aan de Groene 62 (op uw rechterkant net voor het verkeersbord 
betreffende rondpunt) en slaat deze aardenwegel in. Hier wandelt u verder tot aan de Sint-Jozefstraat 
(Vives). Hier slaat u links af naar de Hugo Verrriestlaan tot aan Chocolaterie Denolf. Hier kan u de hoofdprijs 
bezichtigen: de chocoladelepel van 1,6 kg. 
 
Locatie 9: Chocolaterie Denolf 
U wandelt verder in de Hugo Verriestlaan tot het volgende kruispunt waar u links afslaat naar de Ernest 
Claeyslaan. Een zestal huizen verder aan uw rechterkant kan u een grindwegel terugvinden. U wandelt 
verder langs deze wegel. U blijft deze wegel steeds rechtdoor volgen. Halfweg maakt deze wegel een bocht 
van 90° naar rechts, u blijft dit volgen. Wanneer u op een T-kruispunt komt op deze wegel gaat u naar 
rechts naar de Dijlestraat om daarna onmiddellijk links af te slaan in een wegel richting de Poperbosstraat. 
Op het einde van de straat gaat u naar links om daarna bij het volgend T-punt naar rechts te gaan in de 
Stijn Streuvelslaan. U wandelt nu verder naar het T-punt met de August-Vermeylenlaan en gaat hier naar 
rechts tot aan de Guido Gezellelaan waar u deze weg kruist om via een aardenwegel richting het station 
te wandelen. LET OP! In de stationsomgeving geldt er een mondmaskerplicht! U gaat via de trap onder 
het station en eenmaal u aan de voorkant van het station staat, gaat u naar rechts naar de Viaductstraat. 
Op het einde van deze straat gaat u naar de Papebrugstraat. U volgt verder naar rechts richting de 
Beerstraat. Op het einde kan u daar Kroeton terugvinden. 
 
Locatie 10: Kroeton 
Vanaf Kroeton wandelt u richting de Kerk en uiteindelijk richting de Markt waar ons begin- en ook 
eindpunt, het Vrijetijdshuis, terug te vinden is. U heeft met succes de route afgelegd! 
 

Genoten van deze wandeling? Wilt u ons bedanken? Doe dan een gift aan Rikolto. Dit kan via onze 

actiepagina van Rikolto Torhout: acties.rikolto.be/torhout  of doe gewoon een overschrijving naar 

Rikolto Belgium op rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. Je hebt recht op een fiscaal attest wanneer je 

giften doet voor een totaal bedrag van minimum €40 per jaar. Een fiscaal attest geeft dan recht op een 

belastingaftrek van 60% (voor giften in 2020). 

Wees veilig! 
- Zorg dat je steeds een mondmasker op zak hebt. 

- Je mag op het openbare domein maximaal met vier personen samenkomen, met respect voor de 

afstandsregels. Kun je de afstand van 1,5 meter niet bewaren, dan moet je een mondmasker dragen. 

- Let op! In de stationsomgeving geldt er een mondmaskerplicht. 

- Neem ontsmetting mee om voor en nadat je iets vast nam, wat nodig is als je ook de uitdagingen 

voor kinderen onderneemt, je handen te ontsmetten. 

https://acties.rikolto.be/torhout%20?fbclid=IwAR2sijI1UbowMB9WZuKjgxAS9Ijbq68g0iDV7-m3XrfP0e-aAYg6of_Ct5g

