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FIETSZOEKTOCHT
NAAR AANLEIDING VAN DE HERDENKING 100-JAAR HUGO VERRIEST

IN DEERLIJK

INLEIDING

Hugo Verriest

wie was die man?

Hugo Verriest wordt op 25 november 1840 in Deerlijk geboren als zesde kind van de familie Verriest-Van Ackere. Hij
volgt in Deerlijk lagere school bij Pieter Jan Renier, die hem de liefde voor de Nederlandse taal al vroeg doorgeeft.
Op 13-jarige leeftijd trekt hij de deur in Deerlijk achter zich dicht en volgt hij les in het Klein Seminarie in Roeselare. Daar krijgt hij les van onder andere Guido Gezelle. Als 24-jarige jongeling wordt hij tot priester gewijd en
start hij met lesgeven. Dat doet hij zoals hij het van Gezelle geleerd heeft: niet omdat het moet, maar uit liefde,
begeestering en overtuiging.
Vanaf 1872 maakt Verriest naam als spreker en redenaar. Met zijn ongebreideld enthousiasme sleept hij aanwezigen mee in zijn verhaal. Van jong tot oud, van noord tot zuid: iedereen hangt aan zijn lippen tijdens meer dan
duizend voordrachten en lezingen. In 1875 bundelt hij de krachten met Albrecht Rodenbach. De studentenleuze
“Vliegt de blauwvoet, storm op zee!” is geboren.
Na een verplichte overplaatsing naar het Sint-Vincentiuscollege in Ieper, waar hij zich moest onthouden van enige
Vlaamse actie, begint Verriest in 1888 als pastoor in Wakken. Daar wordt hij de vriend van arm en rijk, tot grote
ergernis van de plaatselijke adel. Die frustratie zorgt er zelfs voor dat hij in 1895 opnieuw wordt weggestuurd,
deze keer naar het kleine Ingooigem.
Daar neemt hij de draad van de voordrachten en lezingen terug op. Letterkundigen, politici van alle strekkingen,
collega-priesters, schilders … allen komen ze naar Ingooigem om met hem te spreken of naar hem te luisteren.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft Verriest bij zijn dorpsgenoten. De oorlog zal ook hem tekenen… Op 27 oktober 1922, exact 100 jaar geleden, overlijdt Hugo Verriest in zijn woning in Ingooigem. Bij zijn begrafenis daar is
de kerk te klein… Ter nagedachtenis van deze inspirerende en bevlogen redenaar, worden bijna honderd straten
naar hem vernoemd. Wie doet beter?
Wie hij was, wat hij deed, wat hij schreef en vertelde … Je kan alles ontdekken op verschillende activiteiten die
dit jaar georganiseerd worden, ter nagedachtenis van zijn 100-jarig overlijden. Alle activiteiten worden telkens
weergegeven in de activiteitenkalender op www.100jaarverriest.be.
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Fietsfotozoektocht

doorheen de mooie Leiestreek

Naar aanleiding van de herdenking 100-jaar Verriest wordt er een fietszoektocht georganiseerd met ondersteuning van Toerisme Leiestreek en Westtoer. We volgen een aangepaste route van de bestaande Literaire Lus via
fietsknooppunten. De route brengt u van het geboortehuis van Hugo Verriest naar de grafzerk van Verriest en zijn
dienstmeid Paulientje. Via een ommetje maakt u kennis met het geboortehuis van zijn vader. We vergeten ook zijn
literaire vrienden André Demedts, Stijn Streuvels en René De Clercq niet. En bovenal doorkruisen we via Deerlijk
de mooie Leiestreek, via de meanderende Mandel rond Wakken tot het glooiende Ingooigem. Deze fietstocht
kan men starten op verschillende gemeentelijke locaties aangegeven op de route, zie interessante
tips op de volgende pagina.

ROUTE

Literaire lus

Anzegem, Wielsbeke en Deerlijk
Deze toeristisch-literaire fietsroute vormt een lus die het Lijsternest van Stijn Streuvels (Anzegem), het André
Demedtshuis (Wielsbeke) en het René De Clercqmuseum (Deerlijk) met elkaar verbindt. De lus van 43 km loopt langs
het literaire erfgoed en mooie landschappen die de gemeenten rijk zijn. Naar aanleiding van de herdenking
van 100 jaar overlijden van Hugo Verriest werd er een fietszoektocht uitgewerkt op basis van de
literaire lus maar met enkele afwijkingen. De zoektocht start aan de Sint-Columbakerk in Deerlijk,
recht tegenover het geboortehuis van Verriest.
1 55 Desselgemstraat - Desselgemknokstraat volgen via (kruispunt) Harelbekestraat - links - Spitaalstraat
Wedagestraat 82 Leemputstraat - Krekel (kruispunt) - Kwadestraat – (kruispunt) – Zilverbergstraat - Opstalstraat
Dolagestraat 62 Hooistraat – via Abdijstraat 84 Trakel 54 59 2

71 16 76 3 volgen 58 via Rijksweg

Abeelestraat – Muntestraat - Caignaardstraat - Boone’s dreef – Moerdijkstraat – Driekoningenstraat 8
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Baliekouter – Kapellestraat 18 5 volgen via Mandelstraat – links – Vijvedreef – rechts – Hooiestraat - Barrage
Rijksweg – Leiebrug – E. Clausstraat 80 88 89 67 47 92 (fietsexpressweg) rotonde IZ 36 Brabantstraat
Schaagstraat – Groenstraat 27 (kruispunt) Engeldreef – Heirbaan volgen – Materzeelstraat – rechts – Oude Hulstweg
Hulstweg - St.Antoniusstraat 6 via Ingooigemplaats – richting Vichte 96 25 Zwevegemstraat - Diesveldstraat
Otegemsesteenweg – Verrieststraat 7 Voetweg – Oude Pastorijstraat – Kerkstraat – Olekenbostraat 65
52 8
Baliekouter

4 Wakken

5

Volg deze
knooppuntbordjes

Oost-Vlaamse Leiemeersen
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Interessante tips

1. St.-Columbakerk - standbeeld
(Deerlijk)
2. Munkehof - sas
(Ooigem)
3. St.-Bavokerk - A. Demedtshuis
(St.-Baafs-Vijve)
4. Provinciedomein Baliekouter
(Wakken)
5. St.-Pieterskerk - begraafplaats
(Wakken)
6. In D’Halve Maan - begraafplaats
(Ingooigem)
7. Geboortehuis vader Verriest
(St.-Lodewijk)
8. Museum R. De Clercq
(Deerlijk)

ZOEKTOCHT

Ga op zoek naar onderstaande foto’s
langs de route

De antwoorden moeten voor 15 september toegezonden worden via mail naar bernard.verschuere@
gmail.com of per post naar Bernard Verschuere, Roterijstraat 5, 8540 Deerlijk. De winnaars mogen
een leuk aandenken verwachten.
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Welk verhaal wordt er hier afgebeeld?

Waar kom je deze data tegen en waarover gaat het?

Waar staat dit afgebeeld?
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Waar staat dit beeld?
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Waar bemerk je dit?

Waar ontwaar je dit klokje?

62

Op welk kruispunt bevindt zich dit?

Wat is de naam van dit object en wat is het doel ervan?

Hoeveel eeuwen woonden er monniken op deze kasteelhoeve?
Van welke Frankische clanleider is de naam Desselgem afgeleid?

Wat betekent dit bord?
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Hoeveel is de fietsafstand van ‘t Sas naar Ooigem plaats?

Wat was de oorspronkelijke functie van het A. Demedtshuis?

Wat is de bouwstijl van deze kerk?

Wat zijn de attributen dat St. Bavo bij zich heeft, als je het pad
aan de kerk bewandelt?
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In welke straat kom je dit teken tegen?

Wat betekent ‘balie’ in Baliekouter?

Waar bevindt zich dit torentje? Juiste naam van de locatie.

Wat is de betekenis van de witstenen met namen?

Vanaf wanneer bezat Wakken al een kerk?

Waar zijn deze jaartallen een onderdeel van?
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Waar staat deze boom? Wat bevond er zich op deze plaats.

Als je dit bord ziet ben je voorbij een kapel gereden. Naam?
Hoeveel rozenkranskapellen staan er rond de kapel?

Waar kom je dit beeldje tegen?

In welke straat bevindt zich deze poort?

Van wie is dit graf?

Van wie is deze laatste rustplaats? Volledige naam. Wat was zij?
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Waarop ontdek je deze figuur?

Waar bevindt zich dit opschrift?

Waar is de locatie van de ‘Oude pastorij’ waar H. Verriest woonde?
Door wat is de zuidoostelijke ingang gemarkeerd?

Hoeveel jaren, maand is het verschil tussen het overlijden van
H. Verriest en Stijn Streuvels?

Waar ben je zojuist gepasseerd? Voornaam van de stamvader?

Onderweg te lezen. In welk gedicht is deze tekst terug te vinden
en van wie is het?
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Op welke locatie is deze afbeelding terug te vinden??

Van wie is deze afbeelding? En waar is ze terug te vinden?

In welke straat staat het museum?

Waar vindt men dit terug? Hoe oud was René De Clercq toen hij
overleed?

Zo, gefeliciteerd als je het gehele parcours hebt afgelegd, tevens met het oplossen van de vragen. Er rest alleen
de schiftingsvraag:
Wat is het volume van de natuurstenen plaat met het gedicht die je tegengekomen bent in
Sint-Lodewijk?

Hopelijk heb je kunnen genieten van de landschappen en de locaties van de ‘Literaire lus’, versie 100 jaar overlijden Hugo Verriest, ‘man van het volk’.
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