Wandelzoektocht in Corona-tijden
Kijk goed naar de foto’s met pijlen en volg het parcours van 10 kilometer lang, met vooral rustige baantjes en
prachtige natuur. Jullie komen vragen tegen, die zo goed mogelijk beantwoord moeten worden. Alle
antwoorden vind je terug langsheen het parcours. De vragen staan allen in de juiste volgorde.
Er zijn geen ‘strikvragen’of ‘foppertjes’ bij!
De wandelzoektocht begint in de Meirbeekstraat 12 te Gijzegem en dit is aan de hoofdingang van
recratiedomein Dendergalm (met minigolf). Veel wandel- en zoek-plezier!!
Wij zijn als organisatie niet verantwoordelijk voor eender welke menselijke of materiële schade. Deelnemers
die meedoen aan deze tocht zijn hier via deze info van op de hoogte.
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Vragen:
1. Op welke datum werd dit gemeentelijke recreatie- en sportcentrum geopend? ……………………………..
2. Aan welk huisnummer hangt er een bel met wit touw? ……………………………..
3. In welk dorp is B.M.B. BVBA gevestigd? ……………………………..
4. Op welke datum werd het algemene politieverorderningsartikel 8990 goedgekeurd? …………………………
5. Welke instructie krijgen we aan pompgemaal 623 om de deur makkelijk te openen? ……………………………
6. Welke firma maakt er sluikreclame met een sticker op een blauw wit bord langs de Dender? ……………
7. Vervolledig het rijtje: 161, 159, 162, ……………………………..
8. Wat is de naam van het natuurlandschap waar wij ons in bevinden? ……………………………..…………………
9. Aan het brugje zie je een plastic buis. Van welke VZW is deze buis? ……………………………..
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10. Welk Gents bedrijf organiseert de toevoerleiding langs dit wandelpad? ……………………………..
11. Welke letter staat er onder een blauw bordje van TMVW met daarop duidelijk een 8 en een 12? …………
12. Wie of wat vraagt ons om een ‘smile’ te hebben langsheen het fietspad? ………………………
13. Welke site hebben de makers van de grote serres links op het onverharde wandelpad? ………………………
14. In welke kleuren voetbalt het plaatselijke voetbalteam dat we passeren? ……………………………..
15. Welke vorm hebben de grootste vlakken van de leuning van het paars-blauw bruggetje? ……………………
16. Aan het T-kruispunt zien we een nieuw afgezette weide
met paardenstal en afdak. Met hoeveel palen wordt dit afdak ondersteund? ……………………………..
17. In deze straat vragen 3 dieren om hen te redden als er iets gebeurt. Welke 3 dieren zijn dit? ………………
18. In welk huisnummer woont Van Stichel – Buyl? ……………………………..
19. We komen een hoefijzer tegen. Op de hoeveelste ronde weidepaal hangt dit hoefijzer? ……………………
20. We komen een oude ‘treinbil’ tegen die wat alleen rechtop staat. Hoeveel doelloze
gaten zijn hier, in het brede vlakke deel, geboord? (de kant van het wandelpad) ……………………………..
21. Tussen 4 en de 1 zien we ergens een letter… Welke letter? ……………………………..
22. Hoeveel glasdals heeft het elektriciteitskotje? ……………………………..
23. Naar welk paalnummer wijst een omgekeerd geplakte zwarte bliksemschicht? ……………………………..
24. Wat is de naam van het hobbycentrum dat wij zien op een banner (ACHTER de zaak) …………………………
25. Wij passeren vele garagepoorten. Er is 1 garage waar 1 merk mag staan. Welk merk? ………………………..
26. Wie leeft er ook nog in 1A, als we de steenweg oversteken? Geen naam! ……………………………..
27. Welk decimaal getal lezen wij af onder H80? ……………………………..
28. Welke 2 heiligen staan er aan een gevel op Den Dries? ……………………………..
29. Vanaf welk jaar is het kapelletje op Den Dries? ……………………………..

Naam: …………………………………………………………………………………………………………….

GSM: …………………………………………………………
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