Wandel- of fietsfotozoektocht Gezinsbond Drongen:
zomer 2021

Wandelen en fietsen is sinds het uitbreken van de pandemie in de lente van 2020 voor
ons allen de nieuwe hobby. Gezellig en gezond en coronaproof! Ook nu de vaccinatie
van de bevolking op kruissnelheid is en (godzijdank) de coronacijfers naar beneden
gaan, kunnen we stilaan dromen van een iets normalere zomer, met meer vrijheid.
Wij van de Gezinsbond in Drongen zijn al vele jaren voortrekkers van deze vorm van
leuke uitstappen met het hele gezin. Een fotozoektocht in eigen streek, samen op pad
met een nieuwe blik op de omgeving, het is een vaste waarde voor Drongenaars en
liefhebbers van ver daar buiten.
De zoektocht van jaar start aan de basisschool De Mijlpaal en de afstand ongeveer 7
km. We hebben een mix gezocht van woonwijken en een stuk mooie natuur. Je zult
weer kunnen genieten van een mooi stukje rustig en misschien onbekend Drongen.
De wandeling of fietstocht kan vrij gebeuren tussen 1 juni en 17 september 2021.
In deze tekst zijn opgenomen : de routebeschrijving, de foto's, de vragen en een
antwoordblad. Je kunt deze zoektocht ook downloaden vanop onze website :
www.gezinsbonddrongen.be, voor familie of vrienden.
Wie deelneemt aan de wedstrijd brengt zijn antwoordformulier (1 formulier per gezin)
binnen bij de familie Van Damme-Lippens, Klaphof 7 te Drongen, ten laatste op
17/09/2021. Er zijn waardevolle prijzen te winnen voor onze leden.
De antwoorden en de winnaars zullen eind september op onze website verschijnen.
Belangrijk : de foto's staan niet in volgorde van het parcours. Je moet dus een
bepaalde foto 'onderweg' herkennen en het bijhorende nummer correspondeert dan
met een bepaalde vraag waarvan je in een straal van 20 m rond de foto het antwoord
kan vinden.
Opgelet: soms bevinden de foto's zich dicht bij elkaar, soms is er een heel stuk
afstand tussen.
Als er een woord tussen aanhalingstekens (" ") staat, moet je dit woord ter plaatse
terugvinden.
Mogen we er even aan herinneren strikt het verkeersreglement in acht te nemen op
de openbare weg en dat het verboden is om privé eigendom te betreden. Hou ook de
geldende coronamaatregelen in het achterhoofd.
We danken je voor je deelname en wensen jou en je familie een fijne
zoektocht!

Route
Start aan basisschool De Mijlpaal (ingang Groenewandeling)
L Groenewandeling
Mijlsteen LLL, Pieter Hellebautstraat RLL, RD Groenewandeling
Luchterenkerkweg dwarsen, RD Groenewandeling
R Mariakerksesteenweg (extra opletten bij oversteken!)
1e L Zeger Van Kortrijkstraat
einde: L Pachtgoeddreef
Mariakerksesteenweg dwarsen (extra opletten!): Bassebeekstraat
Vlakbij het einde Bassebeekstraat: R Meuleweg (trage weg)
Kruisstraat dwarsen: RD Rodehoedstraat
Mariakerksesteenweg dwarsen (extra opletten!): RD Rodehoedstraat
Voor huisnummer 8: L trage weg langs natuurgebied Leeuwenhof (einde asfalt)
L Leeuwenhof (brede grindweg)
Mariakerksesteenweg dwarsen (extra opletten!): Beekstraatkouter
Bruidstraat dwarsen: Beekstraatkouter
R Stroomkenskerkweg
R Beekstraat en onmiddellijk L: Heiebreestraat
L Steenovenstraat
R Beekstraat
L Beekstraatkouter
R Luchterenkerkweg
Vinkendal RLL
Luchterenhof RLL
Klaphof RLL
Kruisstraat dwarsen: Luchterenkerkweg RD
Brouwersgracht RLL
Rozenlaan RLL
Akkerwindelaan RLL
R Gaspeldoorndreef
Op het einde, naast huis nr.24: grindpad, doorsteek naar Jozef Boddaertstraat
R Jozef Boddaertstraat
R Luchterenkerkweg
R Mijlsteen
R Groenewandeling
En we zijn terug aan ons startpunt de Mijlpaal.

Vragen
1. Welke datum is hier vermeld?
2. Welke vogel staat hier?
3. Welk beroep wordt hier beoefend?
4. Wat is de naam van deze zaak?
5. Wat kan je aflezen naast de voordeur?
6. Bij welke zaak zie je dit?
7. Wat is hier het telefoonnummer?
8. Waarvan moet je hier “geen schrik hebben”
9. Wat is de naam van deze zaak?
10. Welke vorm heeft de houten constructie in de voortuin?
11. Welk beroep wordt hier beoefend?
12. Wat is de kleur van het tuinhuisje?
13. Welk beroep wordt hier beoefend?
14. Wat “leeft” hier?
15. Hoeveel uren per week (zonder verlofdagen) is deze zaak open?
16. Welke therapie wordt hier beoefend?
17. Welk ander stenen dier vind je hier?
18. Welk telefoonnummer is hier vermeld?
19. Welk beroep wordt hier beoefend?
20. Welk nummer staat op de lantaarnpaal?
21. Welke dieren staan hier aan de voordeur?
22. Wat is hier het huisnummer?
23. Hoeveel vierkante raampjes staan boven deze helm?
24. Wat staat hier in de voortuin?
25. Wat bewaakt zijn maatje?
26. Wat vinden mijn koeien “fijn”?
27. Vul aan: Deloof C - …
28. In hoeveel talen staat het woord ‘dagbladen’ op deze brievenbus?
29. Wat is de naam van de trage weg die je hier vindt?
30. Hoeveel glasbouwstenen zitten hier in de zijgevel?
31. Wat moet je hier doen bij “afwezigheid”?
32. Hoeveel brievenbussen zijn er hier?
33. Welke trage wegen komen hier samen?
34. Hoeveel schouwen staan op dit dak?
35. Bij welke zaak staat dit beeld?
36. Wat is hier het huisnummer?
Schiftingsvragen
S1. Wat is de som van de lottogetallen (incl bonusnummer) van de lottotrekking van
18/09/21?
S2. Wat is het bonusnummer van diezelfde trekking ?

Antwoordblad
Naam :
Adres :
Lidnummer Gezinsbond :
Telefoon :
E-mail :
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