


Heel lang geleden woonde er in Zwevegem een vrouw met de naam 
Amantine Van Tieghem. Op een dag werd Amantine beschuldigd van hekserij. 
Er werd verteld dat ze een vrouw had ziek getoverd. Enige tijd later werd 
Amantine gevangen genomen en naar de gevangenis gebracht... 

Luisterfragmenten tijdens de wandelingLuisterfragmenten tijdens de wandeling
Via de QR-code vind je ook alle luisterfragmenten voor onderweg. Scan 
de QR-code en beluister per stopplaats het fragment om meer te weten 
te komen over hoe het leven in Zwevegem vroeger was! Problemen met de 
code? Surf naar www.zwevegem.be/heksje-amantine.

De weg kwijt?De weg kwijt?
Op de achterkant van deze brochure vind je een kaartje en een 
duidelijke beschrijving van de weg die je moet volgen.

Leuk voor onderwegLeuk voor onderweg
Maak de wandeling nog leuker met de wandelbingo en speel de spelletjes 
van Amantine (aangeduid met een sterretje in de tekst).

Doe mee met de wedstrijd!Doe mee met de wedstrijd!
Zoek je mee en plaats je de foto bij het juiste monument? Doe je de 
wandeling tussen 21 december 2020 en 24 januari 2021? Vul dan zeker 
ook het wedstrijdformulier in en win een mooie prijs!



Als we een beetje verder wandelen en rechts 
afslaan, komen we aan een gebouw dat goed 
verstopt is en er een beetje gek uitziet. Dit is 
een bunker. Waarvoor dient een bunker en wie 
woont daar nu? 

Zie je al die bomen langs het guldensporen-
pad? Slalom je mee tussen de bomen? Wie 

kan het snelst 10 nootjes verzamelen?

Vraag jij je ook af of er al elektriciteit was 
toen Amantine nog leefde? 

In de verte zie je een speelplein. Zweef    
en balanceer op de heksenbrug zoals  
een echte heks! 

Tchoo chooo! Wie kan er zo snel als een trein naar boven lopen?

Wat een bijzonder huisje van bijna 
500 jaar oud! Maar weet jij wie er in de 
priesterage woonde?

Wandel verder via het Guldensporenpad. Wist je dat er hier vroeger een trein 
passeerde en dat het nu een fietspad is? 



Wauw! Wat een mooi graf ligt daar 
midden op het kerkhof? Dat moet zeker 
een belangrijke familie geweest zijn. 

De windmolens werden gebouwd in 1798 dus ze zijn meer 
dan 200 jaar oud. Merk jij het verschil tussen de twee molens 

en weet je waarvoor ze dienden?  

Wauw! Hier kan ik ver voor mij uit kijken! 
Tijd voor een spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’.

Zoek je mee naar huisnummer 100? Dit mooie 
kasteeltje is gekend in Zwevegem als ‘het 
gemeentehuis’. Weet jij wie hier woonde en hoe 
oud het gebouw is? 

Wauw zo’n dikke bomen in het park! Spreid jouw armen en 
knuffel de boom. Hoeveel keer kan je rond de boom? 

Spelen we ook even verstoppertje?

Vroeger stopte de trein hier elke dag. Kon 
Amantine met de trein rijden en weet je 
waarvoor dit gebouw nu wordt gebruikt? 





1. We starten de wandeling aan het Gemeentepunt (Blokkestraat 29) 

2. Wandel voorbij de parking en sla het straatje in richting de Deerlijkstraat. Ga 
naar rechts en meteen op de rechterkant zie je ‘De Priesterage’. 

3. Ga verder via de Deerlijkstraat naar het Guldenspoorpad. Wandel naar links 
het Guldenspoorpad op. 

4. Aan het kruispunt met de Otegemstraat ga je naar links tot aan de Blokel-
lestraat. Sla rechts deze straat in. 

5. Wandel door de poort van de Transfosite. Sla rechtsaf en op uw rechter kant 
komt u ‘De Bunker’ tegen.

6. Ga door tot aan de Blokellestraat. Ga naar rechts en daarna de eerste links 
(Hugo Verrieststraat). Wandel terug naar rechts het Guldenspoorpad op tot aan  
het Oud Stationsgebouw (El Dorado). 

7. Wandel verder en sla links af naar de Otegemstraat nummer 100.

8. Wandel rond het Oud Gemeentehuis en neem vervolgens de dreef naar de 
Ommegangstraat. Ga op het einde naar links, steek over en ga verder naar 
rechts via de Leopoldstraat naar één van de twee molens. Let op! Steek veilig 
de straat over.

9. Wandel nu verder in de Twee Molenstraat. Op uw linker kant ziet u de Mor-
tiers molen. 

10. Wandel door tot u niet verder kan en sla rechts af naar de Molenaarsstraat. 
Op het einde gaat u naar rechts (Kwadepoelstraat). Hou rechts aan en wandel 
dan links af via de Kasteelstraat naar de Avelgemstraat. Steek veilig over en 
wandel richting de kerk. Passeer langs de voorkant van de kerk en sla dan over 
de kerk rechts af richting Theofiel Toyeplein. Sla links af richting Vrije Centrum 
school. Vóór de school links af en U komt uit op het ‘Kerkhof’. 

11. Wandel door het kerkhof en neem de uitgang aan de rechter kant 
(achterkant Tennis). Sla rechts af, u passeert langs het zwembad. Sla links af 
(garageweg langs het zwembad) richting Bekaertstraat en steek deze veilig 
over. Wandel verder rechtdoor langs de atletiekpiste. Zo komt u terug op het 
Guldenspoorpad. Ga naar links en neem de eerste rechts. Nu ben je terug op 
het Gemeentepunt.
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