
MII-route ‘t Rattekot 
Wedstrijdomschrijving + voorwaarden 

Made in Inox nodigt je uit om de krant te lezen en om de spreuken van de smid vormgegeven 
door Xavier Truant te (her)ontdekken bij een aantal van hun klanten. 

Slaag je erin om de spreuken, die door Pol en Marc vrijgegeven worden in ‘smidse’ filmpjes 

(www.madeininox.be/nl/wedstrijd) te verbinden met de 13 tekeningen en las je de krant, dan kan 
je de vragen die je leiden naar de gevraagde uitdrukking in de correct ingevulde 
woordpuzzel,  zonder problemen oplossen.  

Er zijn 2 schiftingsvragen:  

1. Hoelang doet Xavier erover om met zijn mountainbike de uitgestippelde MII-
wedstrijdroute te rijden rekening houdend met het feit dat hij op iedere locatie een selfie 

dient te nemen bij zijn tekening en hiervoor per locatie 5 minuten toegemeten krijgt. Er 
wordt iemand aangesteld om dit te verifiëren. Tijd wordt in minuten weergegeven.  

2. Hoeveel correcte formulieren worden ingediend ? Het antwoord op deze 2de vraag wordt 
enkel ingeroepen bij ex aequo eerste schiftingsvraag. 

Het wedstrijdformulier kan afgehaald worden in Made in Inox of via de link op de website 
(www.madeininox.be/nl/wedstrijd) waar je ook de wedstrijdvoorwaarden terugvindt. 

De wedstrijd loop van 20 september tot 9 november 2019. De spreuken zijn raadpleegbaar 
op de diverse locaties tot en met 8 november. De wedstrijdformulieren worden ten laatste op 
9 november ingediend:  

 Op papier: in of geadresseerd aan Made in Inox Steenvoordestraat 124 8978 Watou 

 Online: marleen.baelde@madeininox.be  Datum mail = bewijs van datum indiening. 

We verwachten volgende gegevens op je wedstrijdformulier: 

1. De uitdrukking van de woordpuzzel 
2. Antwoord op schiftingsvraag 1 

3. Antwoord op schiftingsvraag 2 
4. Jouw persoonlijke gegevens (enkel in te zetten voor de wedstrijd) 

Wie weet word jij wel de winnaar van een stalen deur ter waarde van 1500 €. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd op 12 november 2019 en krijgt de prijs (symbolisch) overhandigd 
op vrijdagavond 15 november 2019 in Made in Inox. Uiteraard volgt de deur op maat op verder 
afgesproken tijdstip. 

Volg ons ook op facebook.  

MII-wedstrijdroute 

Legende: 

locatie spreuk 
 
 
 
Made in Inox realisatie 

 
Route: routebeschrijving 
 

http://www.madeininox.be/nl/wedstrijd
http://www.madeininox.be/nl/wedstrijd


Startplaats: Smisse ‘t’Rattekot Steenvoordestraat 124 Watou 
 
OPENINGSUREN: Maandag tot vrijdag: 8u - 12u en 13u - 17u 

    Zaterdag: 9u – 12u en 13u – 16u 
 

 
Bij vertrek van ons bedrijf sla je links af, de Steenvoordestraat richting dorp. Aan het 
einde van de straat naar rechts en eerste straat links, Blauwhuisstraat. Aan het einde 

van de straat naar links, de Douvieweg. 
Op het einde van de Douvieweg sla je links af en neem eerste straat rechts, het 
Watouplein. Aan de linkerkant zie je Residentie ’t Gemeentehuis. 
 

1. Residentie ’t Gemeentehuis Watouplein 8 Watou 

Het Oud Stadhuis werd onlangs omgetoverd tot assistentieflats. 

 Tekening: Residentie ontmoetingsruimte 

 Te bezien: iedere dag van 9u – 19u  
 
  
 Binnen: trap en trapleuningen  

 Buiten: balustrade  
 
Ga verder op het Watouplein en ontdek de 2delocatie. 
 

2. Restaurant ’t Hommelhof  Watouplein 17 Watou 

 Tekening: onthaalruimte restaurant 

 Te bezien op openingsuren: Ma en do middag: 12u – 14u 
           Vr - zo: 12u – 14u en 19u – 21u 

 
 

De ramen en deuren in geroest vernist staal 
Balustrade buiten 
 
Vervolg je weg en sla aan het einde van het Watouplein rechtsaf, Moenaardestraat. 
Vervolg op het einde de weg naar links, Trappistenweg. Neem 2de straat links, Oude-
Poperingestraat. Aan het einde van de weg naar rechtsaf, Douvieweg richting 
Poperinge. 
Rij verder tot rotonde en neem eerste afslag, richting Poperinge en rij rechtdoor via 
Duinkerkestraat. Aan het volgende kruispunt sla je links af, Diepemeers. Vervolg deze 
straat, vervolgens de St. Bertinusstraat. Op het kruispunt met Veurnestraat ga je 
rechtdoor, Switch Road. 

Aan het einde van de Switch Road ga je naar links en neem je rechts, Oostlaan. Op de 
rotonde neem je 3e afslag, Ieperseweg.  
Volg de Ieperseweg die verderop overgaat in Poperingseweg en rij tot  nummer 559. 
 

3. De Roetvreter Poperingseweg 559 Vlamertinge 

 Tekening: toonzaal 
 Te bezien op openingsuren: Di - za: 9u - 12u en 13u - 18u                                                     
 Te bezien buiten openingsuren: in etalage 

 
De luifel en brievenbus in gelakt staal 

 
Keer terug naar Poperinge via de Poperingseweg. Aan café ‘De Gouden Brander’ op 
gehucht ‘Brandhoek’ links afslaan, de Grote Branderstraat. Steek de N38 over en neem 

eerste straat rechts, Zevekotestraat. Volg deze weg tot de Karnemelkstraat en sla rechts 
af. Op het einde van de weg naar links, Pauperstraat en de eerste straat rechts, 



Visserijmolenstraat. Volg deze weg rechtdoor tot aan kruispunt met Sint-Jansstraat. Ga 

daar naar rechts en steek verderop de Sint-Jansstraat over. Rij rechtdoor in de 
Tsjechiëlaan en neem 2de straat links, Vlaanderenlaan. Volg deze weg tot aan de 
volgende locatie op nr25 

4. Sowepo Vlaanderenlaan 25 Poperinge 

 Tekening venster inkomhal 
 

Volg de Vlaanderenlaan en neem 1ste straat rechts, Beneluxlaan. Rij tot nr 7  

 

5. DrafabGREEN Beneluxlaan7 Poperinge 

 Tekening: in winkel 

 Te bezien op openingsuren: di – vr: 9u30 – 12u en 13u30 – 18u30 
          za: 9u30 – 12u en 13u30 -18u 

 Te bezien buiten openingsuren: etalage 

Wel open op zo 3/11 

de trap in deze winkel. 

Rij langs Beneluxlaan verder tot aan Europalaan. Ga naar rechts op de ring rond 
Poperinge. Steek deze over. Aan je linkerkant rij je de oprit op van de Poort tot 
Poperinge!  
  

6. Poort tot Poperinge Europalaan 1 Poperinge 

 Tekening venster trappenhal 
 

                

leuningen en balustrades in gelakt staal. 

Keer terug naar de ring en ga naar rechts. Sla vervolgens de eerste straat rechts in, 
Nijverheidsstraat.  

 

7. Group Vandotec Nijverheidsstraat49 Poperinge 

 Tekening: venster bureel 
 

 
Ga je verder de Nijverheidsstraat in. Neem de eerste straat links, Nijverheidslaan tot bij 

Mondi Group 

8. Mondi group Nijverheidslaan 11 Poperinge 

 Tekening: venster inkomhal 
 
 
Rij verder de Nijverheidslaan door. Op het einde van de weg links afslaan, Professor 
Dewulfstraat. Rij tot aan de ring en sla daar linksaf. Neem de eerste straat rechts, 
Frankrijklaan tot nr 19.  

 

9. Kamo Frankrijklaan 19 Poperinge 

 Tekening: showroom 
 Te bezien op openingsuren: ma – vr: 8u30 – 12u en 13u – 17u30 

 Te bezien buiten openingsuren: venster showroom 
 



trap 

Rij verder in Frankrijklaan tot het einde. Ga naar rechts, Sint-Jansstraat. Steek 

verderop de Ouderdomseweg over en ga rechtdoor, Single. Op het einde van de weg 
rechtsaf slaan, Reningelstseweg. Even verder zie je links de garage Group Duran. 

10. Group Duran Reningelstseweg 11 Poperinge 

 Tekening: showroom 
 Te bezien op openingsuren: ma – do: 8u – 18u 

          vr: 8u – 17u 
          za: 8u30 – 17u 
 

De trap in de showroom  

Keer terug langs de Reningelstseweg en neem 1ste straat rechts, Singel. Rij rechtdoor en 
steek de Jagersstraat over. Aan het einde van de Singel steek je de Westouterseweg over, 
Lenestraat. Volg deze weg tot je op Boescheepseweg/Lenestraat komt. Steek terug deze 
weg over en je komt in de Boescheepseweg. Rijd deze tot het einde en sla linksaf, 
Abeelseweg. Aan het ’t Kommiezenkot in Abele gaat de weg over in Rue de Cassel, 
Abeleplein. Rijd dus altijd rechtdoor via Callicanesweg en Route de Poperinghe. Sla 
rechtsaf. Een eind verder zie je aan de rechterkant Restaurant Terminus.  
 

11. Terminus Callicannesweg 16 Poperinge 

 Tekening: restaurant 
 Te bezien op openingsuren: elke dag van 11u30 – 22u 

 
Inkomhal in gelakt staal 

Zet je rit verder en rijd nog een klein stukje langs Route de Poperinge. Neem de 1ste 

straat rechts, de Gemenestraat . Volg deze weg tot aan eet en bierkroeg 'Au Nouveau St-
Eloi'.  

12. Au Nouveau St Eloi Gemenestraat 4 Watou 

 Tekening: café 
 Te bezien op openingsuren: vr: 16u - ….. 

          Za – zo: 11u - …… 
 

 

Toog met afwasbakken 

Rij verder langs de Gemenestraat en sla de eerste straat rechts in, Groenedreef. Blijf de 

Groenedreef rechts aanhouden. Neem verderop de straat links, de Populierendreef. Aan 
de splitsing rechts aanhouden, Rozendaal. Op het einde van deze weg ga je naar links, 
Trappistenweg. Wat verderop zie je de volgende locatie. 

13. Brouwerij St Bernardus Trappistenweg 23 Watou 

 Tekening: shop 
 Te bezien op openingsuren: ma – di: 8u – 12u30 en 13u – 17u 

           wo – vr: 8u – 12u30 en 13u – 18u 
           za – zo: 10u – 12u30 en 13u – 18u 

 
Shop: rekkens in gelakt staal,  

 Trappenhal: de gelakte leuningen 
Bar Bernard: glazenrek, constructie hoge tafels,….  

 
Volg verder de Trappistenweg en sla de eerste straat links in, Korte-Wildeweg. Deze weg 

draait af naar rechts, op het einde van de straat kom je opnieuw in de Steenvoordestraat 

terecht. Ga naar rechts. Zo kom je opnieuw bij Made In Inox terecht, zowel het start- en 



eindpunt van onze route. 

 
Jouw wedstrijdformulier mag je hier komen indienen tegen ten laatste 
09/11/2019. Geraak je niet meer in Made In Inox? Scan jouw formulier in en mail die 

door naar marleen.baelde@madeininox.be. Hopelijk ontdekten jullie enkele nieuwe 
laatsen en hebben jullie genoten van de tocht doorheen Watou en Poperinge. Veel succes! 


