
  

 FOTO-WANDELZOEKTOCHT 
DEINZE Het land van Nevele

Welkom op de 3de editie van onze stads
we gekozen voor een foto-wandelzoektocht.  
vinden langsheen het parcours met telkens een bijhorende vraag.

De zoektocht start en eindigt 
(dienstencentrum) Leiespiegel (Brielstraat
bezoekje aan het Provinciaal Domein De Brielmeersen (open van 8u 
tot 22u) om vervolgens het centrum van Deinze te verkennen. 
parcours (± 5 km) is geschikt voor kinderwagens
gebruikers, alleen moeten zij op het einde even een klein ommetje 
maken.   
 

Hou rekening met de volgende regels
 De foto’s staan niet in de volgorde 
 Een enkelvoudige vraag kan meerdere antwoorden h
 De antwoorden zijn te zoeken in de relatief onmiddellijke omgeving van het foto
 Maak geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
 Wat tussen dubbele "..." aanhalingstekens staat moet als een te lezen tekst gevonden worden.  

Enkelvoudige haakjes '...' dienen om iets te benadrukken of te omschrijven.
 Als je antwoord onleesbaar of onduidelijk is
 Deelnemen kan tot 30 september

in de brievenbus van DC Leiespiegel van Deinze, ofwel via email op toerisme@deinze.be, ofwel 
opsturen naar volgend adres : DC Leiespiegel, dienst toerisme, Brielstraat 2, 9800 De
gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele.

 Eventuele wijzigingen/aanpassingen zullen uitgehangen worden in het infokantoor (DC Leiespiegel 
Deinze).  

 Betreed geen privé eigendommen
 Gebruikte afkortingen :  R rechts   
 

 Per deelnemer (persoon) zal slechts één antwoordformulier aanvaard worden en dus slechts één 
prijs toegekend worden.   

 Per gezin (adres) zal slechts één prijs toegekend worden.
 Er is een prijs voorzien voor de eerste 

schiftingsvraag zal een prijs ontvangen.
 Na afloop van de zoektocht worden alle deelnemers persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag 

en de correcte antwoorden (gelieve 

We wensen jullie veel succes en een aangename wandeling. 

Parkeren en start zoektocht :  
Best is om te parkeren op de parking 
(500 plaatsen, gratis en onbeperkt).    
Naast het DC Leiespiegel in de Brielstraat, nemen we richti
Matthyslaan).  Vóór de brug parkeren we.  
Hier start de wandelzoektocht.    
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We wensen jullie veel succes en een aangename wandeling.  

Best is om te parkeren op de parking bij het Provinciaal Domein DE BRIELMEERSEN 
 

Leiespiegel in de Brielstraat, nemen we richting Brielmeersen (Lucien 
laan).  Vóór de brug parkeren we.   
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1. Doen  !   
 Welk wit vervoermiddel zie 

je dan ?  En hoeveel ? 

 

2. Welke voornaam kan je hier 
lezen ? 

 

3. Wat draagt zij ? 

 

4. Wie of wat ben ik ? 
  

5. Wat heb ik in mijn 
rechterhand ? 

 

6. In welke richting wijst 
deze pijl ?  

 Kies uit : N – O – Z -W 

 

7. Welk woord vind je R hiervan  ? 

 

8. Hoeveel kerken zijn hier 
afgebeeld ? 

Een kapel beschouwen we hier niet 
als een kerk. 

 

9. Welk hondenras kunnen we 
hier omgekeerd lezen ? 

 

10. Hoeveel poppies zijn er hier ? 

 

11. Van het eerste woord ge-
bruiken we 5 letters en van 
het andere woord 2.  Welke 
naam van een ‘vergelijkende 
site’ kunnen we met deze 7 
letters vormen ? 

 

12. Ben ik een heideschaap of 
een weideschaap ? 

 

13. Wie helpt hier ? 
   

14. Hoeveel ‘collega’s’ heeft 
deze ‘bol’ ? 

 

15. Welk beroep wordt hier 
uitgeoefend ? 

 



 
 

 
16. Welke dieren vind je hier ?  

17. Hoeveel leden telt deze 
familie ? 

 

18. Waar ben je in 5 minuten ? 

 

19. Welke naam van een spel 
kan je hier ‘draaiend’ 
vormen ? 

 

20. Wie woont hier ?   

 

21. Wat is hier de website ? 

 
22. Deze foto werd genomen  

op 11 mei.  Hoe laat ?  
           Kies uit :  
           10u00  –  13u00  –  16u00 

 

23. Wat kan je hier lezen, en 
klinkt als een sprookjes-
figuur ? 

 

 

24. Hoe vaak kan je hier   
ergens “Mennekes” lezen ? 

 

25. Als je dit gebruikt waarvoor 
het bedoeld is, welke 
kracht onderga je dan ? 

 
26. Waarvan is dit een deel ? 

 

27. Welk dier vinden we hier ? 

 

 
28. Wat is er verdwenen op de foto op je antwoordformulier ? 

           (met de boten en de mensen houden we uiteraard geen rekening) 

 
 

   Schiftingsvraag :  

In het info-kantoor van DC Leiespiegel kan je het 
onderwerp van deze foto zien.   

Hoeveel mm touw werd gebruikt voor het 
samenstellen van de tekst ?  

 
  



 

WEGBESCHRIJVING 
 
 Vanop de parking wandel je in de richting van de brug, met de Leie L van je.  Loop onder de brug door en volg 

de kasseien tot op het einde.  Vanaf hier start het zoeken.   Via de groene poort R wandel je het Domein in.  
Honden zijn toegelaten in het Provinciaal Domein, maar wel aan de (korte) leiband.    

 Volg de asfaltweg RD.  Na de schapenweide neem je R het paadje dat de vijver (moeras) volgt.   Op het einde 
volg je R het grindpad, en na 50 m, aan het KP, ga je verder L langs de schapenweide.   Na 200 m, aan het 
asfalt en de grote vijver, ga je verder naar R. 

 Je komt aan het speelplein.  Ga RD en dan R over het houten bruggetje.  Vanop de houten overdekte galerij L 
heb je een interessant zicht.  

 Ga vervolgens verder langs de minigolf, de pingpongtafel en de petanquebanen.  Na de fietsstallingen ga je naar 
R richting speeltuigen.  

 Je wandelt langs het terras en vóór “HAPPY LOCO” ga je naar L.  30 m verder opnieuw L langs “BLOSO 
oefening 10”, richting oefening 11, en iets verder zien we pony’s, ezels, kippen... 

 Aan het KP ga je R, langs het voetbalveld.  Je komt aan een sloot en ga daar L.  Volg de sloot.   Op het einde ga 
je L, langs de groene afsluiting.  Je komt iets verder aan een uitgang van het Domein.  Verlaat daar het 
Domein.  

 Aan de verkeerslichten steek je voorzichtig over via het zebrapad.  Ga RD in de richting van DC Leiespiegel.  
 Wandel langs de parking richting “Market”.  Je komt zo langs het “Mobipunt” en de interessante “Blue-bike”.  

Op het einde van de fietsstallingen neem je L de weg met de rode stenen (het smalle deel langs de parking).  
 Aan “Brieljant” wandel je de brug over.  Ga RD met de sloot R van je.   
 Op het einde ga je R door het hekken (over de sloot).  Je passeert de vredesboom en je komt op de Markt (de 

straat noemt hier zo).  Ga daar L (steek niet over). 
 Bijna op het einde zie je langs de andere kant van de Markt (naast “ERA”) een straat waar je met de wagen 

niet in mag (de Kattestraat).  Steek voorzichtig over en wandel die straat in.  Op het einde ga je verder naar R.    
 Wandel tot het einde en vervolg dan naar R.  Je komt opnieuw op de Markt.  Ga naar L.  Op dit stuk van de 

Markt hoef je geen foto’s te zoeken.  De “Ramstraat” L ga je voorbij. 
 Aan de bibliotheek neem je L de “Gentpoortstraat”.  Aan het KP neem je R de “Kaaistraat”.   
 Je komt aan de kerk.  Ga RD.  Voorbij de kerk en het standbeeld steek je over op het zebrapad.  Via het Sint-

Poppoplein ga je naar de Tolpoortbrug.  Wandel de brug over (vóór de brug oversteken) en ga RD de 
“Tolpoortstraat” in.  In de Tolpoortstraat hoef je niets te zoeken.  

 Na 250 m neem je R de “Louis Dhontstraat”.  Je komt uit op een parking.  Langs die parking ga je RD en je 
komt uit op het “Antoon Van Paryspad” langs de Leie.  Ga daar naar L.  

 Je komt aan een oude arm van de Leie.  Ga L en volg de ‘vijver’ tot aan de parking.  Hier ga je R richting brug 
(Sint-Martinusbug).  Vóór de brug neem je de trap L die je boven op de Tweebruggenlaan brengt.  Ga daar naar 
R (niet oversteken !).  

Ben je met de kinderwagen of met de rolstoel, dan kan je volgend alternatief volgen : aan de parking ga je, ipv R, 70 m 
naar L en neem daar R een doorsteek naar de Tweebruggenlaan.  Ga dan naar R.  Je zal op die manier geen foto’s missen.  

 Wandel de brug over en op het einde van de brug ga je via de trap opnieuw naar beneden en dan L.   
Hier kan je ook die trap vermijden door de trap voorbij te wandelen en 100 m verder R de doorsteek naar de parking te 
nemen. Ook hier mis je geen foto’s. 

 Je komt zo aan de parking en tevens het eindpunt van de zoektocht.    
 

Na afloop van de zoektocht wordt er een prijsuitreiking georganiseerd waarop de winnaars persoonlijk 
uitgenodigd worden.  Tijdens die prijsuitreiking zullen ook de juiste antwoorden gegeven worden.  
Daarna zal elke deelnemer per mail of brief een document krijgen met de juiste antwoorden en de 
rangschikking.  Wel je adres en/of email duidelijk vermelden.  

 

We hopen dat je enkele aangename uurtjes hebt doorgebracht en geniet nog van je verblijf in de 
prachtige Leiestreek.  

 
Alfred Bauwens  



Antwoordformulier                                                         N° :  
Naam :  

Adres :  

Telefoon :       Email :   

nr. antwoord punten nr. antwoord punten 
1   15   

2   16   
3   17   

4   18   

5   19   

6 Kies uit :  N – O – Z -W  20   

7   21   

8   22 Kies uit :  10u00  –  13u00  –  16u00  

9   23   

10   24   

11  .   .   .   .   .   .   .  25   

12   26   

13   27   

14                                     TOTAAL  

 

28.   Wat is er verdwenen op deze foto ?   Duidt aan en/of omschrijf.  

 

 
 

Schiftingsvraag :   . . . . . . .   mm 

 


