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Beste fan 

Wij starten onze speciale berenjacht aan de Essevee Shop maar je kan op eender 
welk punt instappen. De wandeling is net geen 5km lang en is volledig 
bewegwijzerd met tijdelijke pancartes. Alle locaties waar je een pony kan vinden, 
staan hieronder in rood aangeduid. Rony De Pony geeft je een woordje uitleg bij 
iedere stop. 

We roepen je op om alle geldende preventiemaatregelen strikt na te leven. 
Daarnaast is deze wandeling enkel bestemd voor buurtbewoners die 
rechtstreeks kunnen inprikken op de wandeling (zonder zich te verplaatsen). 

Hopelijk geniet je van deze trip door Waregem. Veel succes op jouw pony-jacht! 

In de Essevee Shop kan je terecht voor truitjes maar ook kledij of 

bijvoorbeeld schoolmateriaal. Je kan er ook de mascottes vinden die we 

vandaag gaan zoeken. Vind je het eerste exemplaar hier? 

Wandel verder langs Oxygen Fitness naar de houten brug. Langs deze brug 
komen de bezoekende supporters toe in het Regenboogstadion. Wandel onder 

de brug maar ga er niet voorbij. Je vindt rechts een doorgang naar de grote brug 

over de stadionvijvers. Steek de brug over tot aan het rondpunt.  

Steek de weg over via het zebrapad en wandel recht naar het gebouw van het 

CLB. Rechts naast het gebouw vind je een doorsteek naar een brugje over de 

Gaverbeek. Je komt nu terecht in de Galopstraat in de Paardenwijk.  

Meteen daarna sla je linksaf en pik je in op de V-route. Volg daarna de Zadelstraat 

tot je op de Franklin Rooseveltlaan komt. Sla daar linksaf richting het rondpunt 

 en wandel door tot je 

Hippodroom. 

Wandel tot aan de ingang van HippoLoggia, het splinternieuwe gebouw 

op de Waregemse Hippodroom. Schitterend gebouw toch, he? Mijn 
collega s organiseren hier alle evenementen en lieten een pony achter  

Wandel via de parking naar het Beaulieu Center, richting het stadscentrum. Je 

kan de parking hier verlaten en je wandelt verder richting het kruispunt met de 
ring. Steek de weg over en sla linksaf richting de bibliotheek. 

Wat vind je van de nieuwe bibliotheek van Waregem? Wandel eens 

langs de ramen en piep binnen. Je ziet 

pony! Check zeker alle hoeken en kanten! 

Wandel verder via het Boekenplein naar de Zuiderpromenade. Je passeert onder 

rechtse kant 

passeer je de ceremoniële ingang van het stadhuis. Hier slaan we rechts in 
 Wandel tot aan de Stadswinkel. 

In deze gebouwen zijn de stadsdiensten gehuisvest. Neem een kijkje in 

de etalage van de stadswinkel. Misschien ontdek je wel een 
onverwachte gast tussen alle beren  
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Wandel door het Pand tot aan de kerk. Steek via het zebrapad over tot op het 

ceremonieplein. Dat is vlak voor de ingang van de kerk. 

Wow, in 2013 vierden we op het marktplein bijna het kampioenschap. 

We werden tweede maar het werd een echt volksfeest. Rony de Pony is 
 

Steek de straat over richting de cafés die op de markt zitten. Vanop het 

ceremonieplein vervolg je straks je weg naar rechts, in de richting van OLV 
Hemelvaart. 

Essevee kan rekenen op de steun van een mooie supportersschare. Zij 

kunnen terecht bij onze Supportersfederatie. Die bestaat uit 
verschillende supportersclubs. Op de markt vind je een van onze 

supportersclubs. Ik ging er vorige week langs en liet een pony achter. 

Baron Casier. Geniet van de omgeving maar blijf niet stilstaan en ga niet zitten. 
Wandel verder tot aan het kasteel dat je op je linkerkant vindt.  

Ik hoorde dat er nu een restaurant in het kasteel zit en kwam hier 

gisteren smullen. Uit dankbaarheid liet ik een pony achter. Je hoeft niet 
op het terras van de  te zien zitten. 

Verlaat het park richting de Stationsstraat en wandel terug richting de kerk. Aan 

het halve rondpunt ter hoogte van Immo Dewaele steek je de weg over naar de 
Oscar Verschuerestraat. Stap deze straat in tot je ter hoogte van de Molenstraat 

komt. Op je linkerkant bevindt zich een voetgangerszone. Wandel door deze 

blok tot je in de Stormestraat terecht komt. 

Eens je in de Stormestraat bent, wandel je verder naar rechts. Aan kledingzaak 
Vertigo sla je linksaf naar de Meersstraat. Steek in de Meersstraat de weg over via 

het zebrapad. Loop rechtdoor, richting de Boulodroom. Wandel onder de 

overdekte doorgang en wandel via het speelplein terug naar het stadion. 

Aha, we komen terug aan onze thuishaven. Wandel even tot aan de 

ingang van de sfeertribune. Hier wacht een nieuwe pony je ongeduldig 

op. We hopen van je snel opnieuw te mogen ontvangen! 

Wandel rond het stadion. Je passeert langs Synergie Interim en wandelt verder 

tot aan de zone waar de spelersbus van de bezoekers normaal gezien parkeert. 

Even verderop kan je links inslaan en je weg verder zetten richting de Essevee 

Shop. 
 

 

Vind je een van de pony s niet meteen? Dan helpen we je hieronder een handje: 
(1) Essevee Shop: rechts van de Shop, bovenaan de zwarte omheining (2) Hippodroom: in de 
display aan de ingangsdeur van HippoLoggia (3) Bibliotheek: onderaan achter het laatste venster 
voor je de hoek omdraait (4) Stadhuis: tussen de andere beren in de etalage van de stadswinkel 
(5) Kerk: aan de achterkant van de verkeersborden als je het ceremonieplein betreedt (6) De 
Klauwaert: rechtsboven aan de terrasoverkapping (7) Baron Casier: aan het venster rechts naast 
de ingangsdeur (8) Regenboogstadion: op de toegangscontrole van de sfeertribune 


