
 

“FOTOWANDELZOEKTOCHT” 
 
De wandeling start voor het Gemeentehuis van Nazareth en is 9,87 km lang. 
We blijven in een straal van 1,3 km rond het Dorp. 
 
Langparkeren (gratis) kan op de parking achter het Gemeentehuis, op de parking achter de oude Dekenij of op de parking van CC 
Het Centrum (zijkant van de kerk). 
 
TIP : Is de wandeling te lang om in éénmaal af te leggen ? Na 5 km, op het einde van de Kasteelstraat, kan je rechts richting Dorp 
Nazareth wandelen (zie rode pijl hieronder). De resterende 5 km kan je dan op een andere keer wandelen. 
 
 

 



WEGBESCHRIJVING 
 
Wanneer je met je rug naar het Gemeentehuis staat, wandel dan links en vervolg je weg achter de kerk. 
Aan de oude dekenij wandel je de Lindendreef in. 
Op het einde van de Lindendreef ga je eventjes (10-tal meter) naar links en neem hier de lange, brede dreef die uitkomt 
aan het “Kinderkasteeltje” ook wel “Kleintjesoord” genoemd. 
 

 

Het “Kinderkasteeltje” : In 1882 gebouwd. Het kreeg de naam “Chateau de la Tourelle”. In 1912 werd het kasteel door 
de familie Kervyn de Volkaersbeke aan de Cisterciënzerzusters van Gent geschonken. Het kasteel werd benut voor de 
zusters die rust nodig hadden. Al gauw vonden de zusters dat ze zich ook in Nazareth ten dienste konden stellen van 
mensen in nood. Zij besloten om in te staan voor de opvang van kinderen van moeders die tijdelijk niet in staat waren 
om voor hun kinderen te zorgen. In Nazareth kregen de zusters de naam van : “De Zusters van het Kasteeltje”. Na de 
eerste Wereldoorlog waren er zeer veel alleenstaande moeders en zwakke kinderen die vooral uit Gent kwamen. Men 
kreeg te kampen met een tekort aan helpende handen en plaatsgebrek. Het eerste probleem werd opgelost omdat er in 
die tijd zich meerdere jonge mensen aansloten in het klooster. In 1951 werd de school voor kinderverzorgsters opgericht. 
In 1975 wordt gestart met een kinderdagverblijf. Door de jaren heen werd het kinderkasteeltje stelselmatig uitgebreid. 
In 1997 wordt de school voor kinderverzorgsters overgebracht naar de campus van het ziekenhuis Maria Middelares in 
Gent. De volledige geschiedenis kan je terug vinden op 
Bron : http://weblogix.be/ckg/over-ons/geschiedenis/ 
 

 
Bron : http://www.oude-postkaarten.com/foto.asp?oud=230 

 
 
Op het einde van deze dreef ga je naar links (terug richting het Dorp van Nazareth) maar… neem je de 1e straat rechts = 
Stropstraat. Kijk eens naar links, dan zie je het Burgerlijk Godshuis staan waar ook de lokalen van de Gezinsbond zijn. 
 

 

Het Burgerlijk Godshuis van Nazareth werd in 1878 opgetrokken. De geschiedenis van dit gebouw start eigenlijk in De 
Pinte, dat tot 1868 een gehucht was van Nazareth, bekend als ‘Klein Nazareth’. Tot dan werden de Nazarethse 
ouderlingen opvangen in het Kasteel Scheldevelde dat dienst deed als godshuis. Toen De Pinte uiteindelijk een 
zelfstandige gemeente werd, had Nazareth nood aan een eigen godshuis. 
In 1877 schonken baron Kervyn de Volkaersbeke en zijn vrouw een stuk grond aan het ‘Wielekinebosch’, waarop het 
nieuwe hospice ‘Wielekine’ zou gebouwd worden. De Ledebergse architect De Noyette tekende het gebouw dat hij een 
vrij pure neogotische stijl gaf. Het beeld van de Heilige Sint Vincentius a Paulo, patroonheilige van de liefdadigheid, werd 
in een nis in de voorgevel geplaatst. Het godshuis deed meer dan een eeuw dienst als bejaardenhome. 
Sinds 1995 biedt het onderdak aan meerdere verenigingen met maatschappelijk nut. Zo is o.a. het oorlogsmuseum 11 
November er in te vinden. In december 2010 vestigde het Erfgoedhuis zich ook in het gebouw. Het is nu een 
erfgoedantenne, waar het inventariseren en digitaliseren van oude foto’s, dia’s en filmpjes uit de streek centraal staan. 
Bron : https://www.polsregio.be/poi/n002 

 
Neem in de Stropstraat de 2e wegel/straatje links = wegel in dolomiet, net voor de School van Morgen. 
Deze wegel gaat over in een straat met grijze klinkers en is een deel van de Zwanestraat. 
Op het einde wandel je naar rechts = nog steeds Zwanestraat. 
Wandel rechtdoor tot je op een heel klein pleintje komt (middenstuk in de bocht Zwanestraat) en vervolg je weg naar 
rechts. 
De Zwanestraat gaat nu over in de Kapellestraat (neem de doorsteek van Zwanestraat naar Kapellestraat – paaltjes in het 
midden). 
Vervolg de Kapellestraat naar links en op het einde kom je op de Steinstraat. Ga hier rechtsaf. 
Je passeert de Stropstraat die van rechts komt > die nemen we niet, wandel rechtdoor. 
OPGEPAST NU : Na 280m merk je op je rechterzijde een pad met klinkers en 2 fietsbeugels die je naar de wijk “Bekken” 
brengt. Neem dit pad ! 



 
Op het einde van het pad wandel je naar links. 
Na 100m merk je opnieuw een klein pad, evenwijdig met een brede gracht/beek. Neem dit pad rechts. 
Je steekt de Sterrenbosstraat over want het pad vervolgt zijn weg langs de gracht/beek aan de overzijde. 
Zo kom je o.a. aan de achterzijde van de tennisvelden. 
Op het einde van het pad wandel je naar rechts tot je op de grote weg komt = Drapstraat. 
Wandel hier naar rechts richting Dorp Nazareth. 
Aan Bloemen Oase (voor Belfius-kantoor) steek je op het zebrapad over en wandel je richting de Sportsite van Nazareth. 
Vervolg je weg rond de Sportsite (blijf dus op de bestrating). 
Wandel tot je de Ommegangstraat bereikt en wandel dan naar links = bij het verlaten van de Sportsite. 
Na een 50-tal meter neem je rechts de dreef die je terug tot aan het kasteel van Nazareth brengt. 
Wandel voorbij het kasteel > vervolg de Kasteelstraat (kasseien) rechtdoor tot op de ’s Gravenstraat en wandel naar links. 
 

 

Het kasteel van de heren van Nazareth werd in 1771-1772 vernieuwd en vergroot door Lodewijk-Emmanuel van 
Rockolfing en zijn vrouw Francisca de Ghellinck. Hij was de laatste heer van Nazareth. Zijn kleindochter trad in 1843 in 
het huwelijk met Philips-August Kervyn de Volkaersbeke. 
Het kasteel bleef generaties lang in handen van de familie Kervyn de Volkaersbeke, maar ze deden het recentelijk van 
de hand. Het vierkante kasteeldomein is volledig omwald. Het kasteelgebouw werd getekend door architect Jean-Baptist 
Simoens in Lodewijk XVI-stijl. In de voorgevel staan het jaartal ‘1771’ en de wapenschilden van de families Kervyn de 
Volkaersbeke en de Ghellinck gebeiteld. De binnenzijde van het gebouw is net als de buitenzijde geïnspireerd op de 
Lodewijk XVI-stijl. 
Het kasteel beschikte over een kunstenkabinet met werken van Teniers, De Craeyer en Liemaecker. Er was een ruime 
bibliotheek waarin ook handschriften zaten, grotendeels verzameld door Baron Philippe Keryn de Volkaersbeke (1815-
1881). Hij was volksvertegenwoordiger en burgemeester van Nazareth, maar eveneens een zeer verdienstelijk historicus 
en kunstschilder. 
Bron : https://www.polsregio.be/poi/N003 

 
HIER BEN JE HALFWEG en kan je eventueel terug keren naar het vertrekpunt 
 
Volg de ’s Gravenstraat gedurende 750m en neem dan rechts de Axeldreef. 
 

 
 

 
 

In de haakse bocht van de Axeldreef wandel je toch even naar links naar de Axeldreefvijver, in de volksmond 
ook “vijver De Grendel” genoemd, een pittoresk plaatsje dat bij velen niet gekend is. Het is wel privéterrein 
maar eventjes kijken mag. De vijver werd indertijd gegraven als zandwinning bij de aanleg van de huidige E17 
en is in het midden zéér diep ! 
 
Tijdens de 1e WO overleed hier op 27/10/1918 Piloot Hudson Grand Murray, afkomstig uit Toronto, Canada. 
Hij was luitenant bij het 240ste Esquadron van de Royal Air Force. Luitenant Murray kwam om toen zijn 
vliegtuig crashte in de Nazarethse Axeldreef (in de volksmond ‘De Grendel’). Zijn graf wordt onderhouden door 
de CWGC. Hij was 26 jaar. 
Bron : http://prww1.blogspot.com/2015/05/trip-9-nazareth-churchyard-olsene.html 
 
Foto : Het graf van Piloot Murray bij de ingang van het kerkhof van Nazareth 

 
Keer nu terug naar de Axeldreef en vervolg je weg rechtdoor tot je op de Warandestraat komt. 
Ga linksaf. 
Na 170m neem je tussen huisnr. 38 en 46 rechts het doodlopende deel van de Warandestraat. 
Na een honderdtal meter gaat deze straat over in een geasfalteerd pad = Kaeckxdreef 
Wandel rechtdoor, over het bruggetje met de Beerhofbeek tot je aan de Deinzestraat komt. Ga naar rechts. 
Na 180m ga ja rechts de Gaston De Grootelaan in. 
 

 

In Florida overleed in 1982 bootkapitein Gaston De Groote, afkomstig uit onze gemeente Nazareth. De kapitein heeft in 
Amerika niet slecht geboerd, want toen ook zijn weduwe overleed, bleek dat het echtpaar De Groote een fortuin van 2,5 
miljoen dollar naliet aan de exclusieve Saint Leo University in Florida. In zijn testament bepaalde hij dat de unief dat geld 
moet gebruiken om studiebeurzen uit te delen aan studenten uit zijn geboortedorp Nazareth. Er is geld voorhanden voor 
20 studenten per jaar, en de eerste gelukkigen konden al in september 2004 beginnen. De Saint Leo is echt een American 
Dream-campus zoals je ze kent uit de films. De (katholieke) unief heeft een eigen golfterrein, voetbalveld, 
baseballstadion en zelfs jachthaven, en studentenverblijven hebben uitzicht op een meer. Om je maar een ideetje te 
geven: het normale inschrijvingsgeld voor Saint Leo bedraagt 12.000 euro. 
Bron : https://www.guido.be/Nieuws/ArticleDetail/tabid/251/ArticleId/862/Default.aspx 



 

 
Saint Leo University Florida 

 
Na 240m neem je links de Camiel Fremaultstraat. 
 

 
 
 

 
Kapitein Fremault 

De Edemolen in Nazareth was het toneel van een zwaar gevecht aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. 
De houten molen overleefde de strijd, maar werd in 1934 toch afgebroken. Begin oktober 1914 
ondernamen Duitse troepen verkenningstochten in de streek. Uiteindelijk doel was het veroveren van het 
strategisch belangrijke Antwerpen. 
De Belgische legerleiding vroeg bijstand aan alle ordehandhavers. In Nazareth botste een eskadron Luikse 
burgerwachters ter hoogte van de Edemolen op Duitse verkenners. Met hulp van een automitrailleur 
dreven ze de Duitsers uiteen en vertrokken. 
Rijkswachtkapitein Camiel Frémault hoorde het gevecht en dacht de Luikse Burgerwacht hulp nodig (hij 
had hen voordien ontmoet). Frémault keerde met zijn peloton rijkswachters op de fiets terug naar de 
Edemolen. Hij botste erop een grote Duitse overmacht, maar ging het gevecht aan. Frémault verschanste 
zich met zijn groep rijkswachters (bijgestaan door enkele leden van de Burgerwacht) in de huizen rond de 
Edemolen. De strijd duurde uren. Na een tijd staken de Duitse soldaten de huizen waarin de Belgen zich 
verschansten in brand. Frémault en zijn mannen trokken zich terug rond de Edemolen, maar bij het 
vuurgevecht werd de rijkswachtkapitein dodelijk getroffen. Verschillende rijkswachters lieten het leven, 
net als een paar leden van de Burgerwacht. 
Het gevecht werd beëindigd toen de gealarmeerde Luikse Burgerwacht terugkeerde. De Duitsers gingen 
op de vlucht toen ze ook Franse troepenversterking zagen naderen. 
De dag van het gevecht (7 oktober) werd in 1937 verheven tot Feest van de Rijkswacht. 
De Federale Politie herdenkt de gebeurtenis nog ieder jaar met de nodige luister. 
Bron : https://www.polsregio.be/poi/n005 

 
Op het “T-kruispunt” vervolg je de Camiel Fremaultstraat naar rechts. We wandelen nu rond de Fremaultwijk via kleine 
paden die de verschillende delen van de wijk met elkaar verbinden. Laat alle paden of straatjes die van links komen liggen, 
wandel gewoon rechtdoor tot je de wijk kan verlaten en terug op de Deinzestraat komt. 
Wandel naar links. In de bocht van het “Hof Ter Meeren” vervolg je jouw weg naar rechts > richting Astene/Deinze 
 

 

Het "Hof ter Meeren" is een oud pachtgoed waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 15de eeuw en dat afhankelijk 
was van de heerlijkheid van Nazareth. De huidige gebouwen dateren uit de 18de eeuw . 
De schuur en stallen waar thans de Buitenschoolse Kinderopvang is ondergebracht waren vroeger een dancing. 
Het erf werd omgevormd tot parkeerplaats en de achterliggende weilanden werden verkaveld voor villabouw, de Ter 
Meerenwijk. 
Bron : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38557 

 
Na 100m wandel je rechts de Nieuwstraat in en hou je de Nieuwstraat op jouw linkerkant aan (buitenzijde van de wijk). 
Op het einde van de Nieuwstraat kom je op de ’s Gravenstraat. Wandel hier naar rechts, richting Dorp Nazareth. 
Op de rotonde wandel je rechtdoor. 
Neem nu de 1e straat links = Langemunt. 
Op het einde van wellicht het kortste straatje van Nazareth ga je links en wandel terug naar het Gemeentehuis. 
 
Hopelijk heb je genoten van deze wandeling. 
Hierna volgen de te zoeken foto’s. 

 



FOTO’s 
 
De foto’s staan NIET in volgorde van de wandeling. Sommigen zijn een detailopname, andere zijn dan weer in volle 
grootte genomen. Vermeld op het antwoordblad de plaats waar je de foto tegen kwam. Dit kan je doen door : 

- Ofwel de straat en het huisnummer te vermelden 
- Ofwel een juiste beschrijving van de plaats zo er geen huisnummer of straatnaam te zien is. 

(vb. op de hoek van straat x en straat y, beschrijving van het voorwerp, beschrijving wat je ziet,…) 
 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

 
Foto 3 

 
Foto 4 

 
Foto 5 

 
Foto 6 

 

NEEM TIJDENS UW WANDELING 
AFVAL TERUG MEE NAAR HUIS ! 

Gezinsbond Nazareth denkt aan de natuur ! 

  



 
Foto 7 Foto 8 

 
Foto 9 

 
Foto 10 

 
Foto 11 

 
Foto 12 

 
Foto 13 

 
Foto 14 

 
Foto 15 

 

NEEM TIJDENS UW WANDELING AFVAL TERUG MEE NAAR HUIS ! 
Gezinsbond Nazareth denkt aan de natuur ! 

  



ANTWOORDENBLAD 
Je mag het antwoordformulier steeds vrijblijvend doormailen aan donald.maebe@skynet.be of in mijn brievenbus 
deponeren > Langemunt 3 bus 2, 9810 Nazareth. Ik bezorg jullie dan een antwoordje terug met jullie resultaat. 
 

Foto Waar werd de foto genomen : straat en huisnummer ? Of… beschrijving van de locatie 
Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

Foto 6  

Foto 7  

Foto 8  

Foto 9  

Foto 10  

Foto 11  

Foto 12  

Foto 13  

Foto 14  

Foto 15  

WENS JE LID TE WORDEN VAN DE GEZINSBOND ? JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam en voornaam ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
Emailadres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon- of gsmnr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
U wordt dan door ons gecontacteerd. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WANNEER JE VOORBIJ DE LANGEMUNT 3 PASSEERT…WIL DAN ONDERSTAAND STROOKJE IN 
MIJN BRIEVENBUS DEPONEREN = BUS 2 (Donald Maebe) 
 
Wij deden de fotowandelzoektocht op : ………………………………………………. 
Er namen ……………….. personen deel aan de fotowandelzoektocht. 
Wij zijn woonachtig te …………………………………………………………………………………. 
 
Kwestie van een idee te hebben hoeveel mensen de zoektocht deden. 


