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Speelse namen voor kleine paadjes! 
 
De werkgroep trage wegen, bestaande uit een afvaardiging van het 
college van burgemeester en schepenen, de Heemkundige Kring van 
Rijkevorsel, Toerisme Rijkevorsel, GLS De Wegwijzer en de Sint-
Luciaschool, koos ervoor om zowel ludieke als historische benamingen te 
kiezen voor de paadjes in het centrum van Rijkevorsel. Op deze manier 
kon het kinderlijke met het geschiedkundige verenigd worden.  
 
Enkele paadjes met een historische link werden voorbehouden aan de 
Heemkundige Kring. Het betreft volgende wijkwegjes: 

 Akkerhuisjespad 

 Oude Sint-Lenaartsepad 

 Oude Molenpad 

 Printheesterpad 

 Scheirstraatje 

 Watergatpad 
 
 

314 stemmen voor de benaming van twaalf wijkpaadjes 
 
In mei 2016 konden zowel de scholen als de inwoners van Rijkevorsel 
stemmen op oude rijmpjes en spelletjes om een naam te kiezen voor de 
kleine wijkwegjes in het centrum. De werkgroep trage wegen mocht maar 
liefst 314 reacties ontvangen. Dit leverde volgende resultaten op: 
 
Benamingen op basis van oude rijmpjes en liedjes: 

 Hoedje-van-papierpad 

 Koekebakkenvlaaienpad 

 Nieuwjaarkezoetepad 

 Ollekebollekepad  

 Pief-poef-pafpad 

 
Benamingen op basis van oude spelletjes:  

 1-2-3-pianopad 

 Berenjagerspad 

 Dikke Berthapad 

 Haasje-over-pad 

 Kwikkwakpad 

 Pottekestaamppad 

 Zakdoek-leggen-pad 
 

 
Bij alle paadjes in het centrum werden onlangs de overeenkomende 
straatnaamborden geplaatst.  
In 2017 volgt er een project voor de wijkpaadjes van Sint-Jozef. 



 
 

Paadjes op de omloop van de wandeling 
 
 

Oude Sint-Lenaartsepad 
 

 straatje naast gemeentehuis (Molenstraat-Banmolenweg) 

 Awe Sint-Lennertsepad 
 
Dit paadje lag er al toen de Sint-Lenaartsesteenweg nog niet bestond. 
Langs dit paadje kon je te voet naar de Merret en zo verder over een 
bredere zandweg naar Sint-Lenaarts. Het paadje was niet meer dan een 
kronkelend voetpad. Nu blijft enkel de eerste 80 meter ervan nog over. 

 
Scheirstraatje 
  

 verbinding Vinkenpad-Bochtenstraat (achter feestzaal Den Bakker) 

 Scheirstrotje 
 
Dit straatje heeft deze naam gekregen om er aan te herinneren dat 
destijds de mensen creatief zelf namen maakten om straatjes of paadjes 
te benoemen. Op het einde van dit straatje, aan de Bochtenstraat, 
woonde een kleermaker. Omdat die veel met een schaar werkte, kreeg 
hij de bijnaam Sooi Scheir (scheir = schaar). Niemand kende zijn echte 
naam. Zo is de naam Scheirstraatje ontstaan. 

 
Watergatpad 
  

 verbinding Akkerveken-Stevennekens 

 Woatergatpad 
 
Deze omgeving werd sinds mensenheugenis 
het Watergat genoemd. De naam is ook 
terug te vinden op oude kaarten. Deze naam 
herinnert eraan dat daar een beek onder de 
Stevennekens door loopt en dat daar 
destijds dikwijls problemen waren met 
overtollig water. Mogelijk bestond de naam 
al toen er nog geen brug over de beek lag. 



 
 

Kwikkwakpad 
  

 verbinding Vinkenpad-Donk 
 
Een kwikkwak is een synoniem voor wip. Andere gebruikte benamingen in 
Vlaanderen zijn wipwap of wipplank. 

 
1-2-3-pianopad 
  

 aan Vaerenvelden (Mutsaardweg-Bussels-Veldstraat-Hoge Akkers)  

 Jen-Twej-Drei pianopad 
 
Iedereen staat aan de ene kant van het terrein, behalve één persoon. 
Deze staat met zijn gezicht naar de anderen. Op een bepaald moment 
draait deze zich om en zegt: "1-2-3 Piano", waarbij hij drie keer klopt 
(bijvoorbeeld op de muur voor zich). Tijdens die periode mogen de 
overige leden zich verplaatsen in zijn richting. Als hij zich echter weer 
omkeert, mag hij niemand zien bewegen. Als hij wel iemand ziet 
bewegen, moet die terug naar de startlijn. Het spel gaat verder tot 
iemand de ‘pianist’ kan tikken zonder dat hij hem zien bewegen heeft. 

 
Pottekestaamppad 
  

 aan Vaerenvelden (Mutsaardweg-Varenvelden) 

 Pottekestaamppad 
 

Met dit spel wordt er verstoppertje 
gespeeld in groep. Een bal of pot wordt 
weggestampt. De zoeker moet de bal 
terugleggen en ondertussen verstoppen 
de anderen zich. De één na de ander 
wordt gevonden en moet bij de bal gaan 
staan. Indien mogelijk zal één van de 
verstopte spelers ongezien de bal 
opnieuw wegstampen, waarna  iedereen 
‘Hoddebedot’ roept en zich opnieuw 

verstopt. Het spel is voorbij als de zoeker iedereen bij de bal kan zetten 
zonder dat de bal weer weggestampt wordt. 



 
 

 
Nieuwjaarkezoetepad 
  

 aan Vaerenvelden (Plaggenweg-Moerenweg-Veldstraat) 

 Nievejorkezoetepad 
 
Iedereen had vroeger een varken. 
Rond Nieuwjaar werd het geslacht.      
De voeten, de staart en de kop 
werden dikwijls geofferd aan Sint-
Antonius in Achtel. 
 
Nieuwjaarkezoete 
Ons varken heeft vier voeten 
Vier voeten en een staart 
Ik ben toch wel een centje waard 

 
Koekebakkenvlaaienpad 
  

 aan OCMW (Prinsenpad-Helhoekweg) 

 Koekebakkenvloaienpad 
 
Liedje: 
Handjes draaien, koekebakkevlaaien 
Handjes draaien, koekebakkevis 
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is 
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is, stokvis! 
 

 



 
 

Overige wijkwegjes 
 

Akkerhuisjespad  
  

 aan de Sint-Luciakapel (Kardinaal Cardijnlaan-Vonderstraat) 

 d’akruiskespad 
 
De Molenstraat hier vlakbij, bestond destijds slechts uit enkele huizen. 
Tussen die huizen lagen nog grote, open velden. Zo’n veld noemde men 
een akker. Aan het Sint-Luciakapelletje stonden enkele kleine huisjes, 
een heel eind van het dorp. Die huisjes werden aangeduid met de naam 
Akkerhuisjes, vandaar de naam Akkerhuisjespad. 

 
Berenjagerspad   
  

 aan de Kleine Markweg 

 Bèrejoagerspad 
 
Op de gehuchten werd dit groepsspel gespeeld tussen licht en donker. 
Geschikt voor veel spelers. Een grotere jongen of een volwassene verstopt 
zich. De andere spelers stappen arm in arm, dicht bij mekaar, een breed 
lint vormend in de maat van het volgende deuntje: “Zou er onderwege 
gene berejas zitten?” Ze herhalen het ritmisch versje telkens weer, met 
hun ogen spiedend rondkijkend. Als plots ‘de beer’ tevoorschijn springt 
en hen met een luide brul laat schrikken, loopt iedereen gillend weg. 
Daarna start het spelletje opnieuw. 

 
Dikke Berthapad 
  

 verbinding Sint-Lenaartsesteenweg-Oude Braak 
 
Bij het spel Dikke Bertha gaat iedereen aan één kant 
van het plein staan en twee personen in het midden. 
De mensen die aan de ene kant staan, proberen over 
te lopen en de twee in het midden proberen zoveel 
mogelijk personen op te pakken. Diegenen die werden 
opgepakt, blijven in het midden en helpen de 
'pakkers'. Het spel gaat door totdat iedereen pakker is. 



 
 

Haasje-over-pad 
  

 verbinding Perenstraat-Middelstede 
 
Spel waarbij men gebukt gaat staan en over 
elkaars rug springt. 

 
Hoedje-van-papierpad  
  

 verbinding Molenstraat-Hoogstraatsesteenweg (langs kinderclub + bib) 
 
Liedje. Rond 1830, ten tijde van het ontstaan van België gemaakt om met 
de Hollandse soldaten te lachen die een goedkope soldatenhoed kregen 
van een soort papier omdat een echte te duur was. 
 
Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van, 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
Heb je dan geen hoedje meer, maak er een van bordpapier 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
 

Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van, 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 
Als het hoedje dan niet past, Zet het in de glazenkast. 
Een twee drie vier, hoedje van papier. 

 
Ollekebollekepad  
  

 verbinding Hoogstraatsesteenweg-Berkenlaan 
 
Spelletje op rijm. Ouders met kinderen plaatsen 
hun duimen boven mekaar op het ritme van het 
rijmpje. Nadien handen en tanden verbergen of 
een ‘doef’ krijgen. 
 
Olleke bolleke rebesolleke.  
Olleke bolleke knol 
Al wie handen of tanden laat zien 
Krijgt tien doefen en een knip 
Jan Slip! 



 
 

Oude Molenpad  
  

 verbinding einde Banmolenweg-Molenstraat 

 Awe Meulenpad 
 
De naam herinnert aan het feit dat hier destijds een klein voetpad was 
dat uitkwam op de houten molen. Op het einde van het pad stond 
eeuwenlang de molen, waar de boeren hun graan moesten laten dorsen. 
Het paadje staat op oude kaarten getekend als een smal voetpad. 

 
Printheesterpad  
  

 verbinding Prinsenpad-Oude Braak 

 Printhjeesterpad 
 
Reeds in 1470 is er sprake van de Printheesterpad en de Printheesterse-
meren. Dit pad moet ergens in deze omgeving gelegen hebben. Misschien 
ligt de naam aan de basis van de huidige naam Prinsenpad. 

  
Pief-poef-pafpad  
  

 verbinding Middelstede-Achterstede-Eekhofstraat 
 
Aftelrijmpje: Alle indiaantjes, Schieten met banaantjes. 

Pief poef paf. En jij bent af! 

 
Zakdoek-leggen-pad  
  

 aan rusthuis Den Brem (Bemstraat-Kleine Markweg) 

 Zèkdoek-legge-pad 
 
Eeuwenoud liedje en spelletje, verspreid over de hele 
wereld.  
 
Zakdoek leggen, niemand zeggen 
Ik heb de hele dag genaaid, 
Twee paar schoenen heb ik af genaaid, 
Twee van stof en twee van leer. Hier leg ik mijn zakdoek neer. 
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