
 
 

 
 

                 
FOTOWANDELZOEKTOCHT  2020 

De vierde editie van de wandelzoektocht van Deinze is geïnspireerd op de “101 Leiespots”.  Die 
Leiespots zijn het resultaat van creatieve ondernemers die een originele zaak openden.  Expo’s, 
hippe voedingszaken, toffe bars, speciale shops, originele verblijven …  Je kan ze ook ontdekken 
in een gratis pocket die je kan bekomen in de dienst toerisme. 

 

 
Bij deze fotowandelzoektocht moet je een aantal foto’s terugvinden langsheen het parcours met telkens een bijhorende 
vraag.  De zoektocht start en eindigt op de parking achter DC (dienstencentrum) Leiespiegel (Brielstraat 2).  De wandeling 
leidt je door het centrum van Deinze over een afstand van ± 5 km.  

We wensen je veel succes en een aangename wandeling. 

Hou rekening met de volgende regels :  

 De foto’s staan niet in de volgorde waarop je de plaatsen, waar de foto’s genomen werden, tegenkomt. 

 Een enkelvoudige vraag kan meerdere antwoorden hebben. 

 De antwoorden zijn te zoeken in de relatief onmiddellijke omgeving van het foto-onderwerp, tenzij de vraag anders 
doet vermoeden.  

 Maak geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.  Zoek geen strikvragen in voorzetsels.  

 Wat tussen dubbele "..." aanhalingstekens staat moet als een te lezen tekst gevonden worden.  Enkelvoudige haakjes 
'...' dienen om iets te benadrukken of te omschrijven. 

 Deelnemen kan tot 30 september 2020.  Antwoordformulieren indienen ten laatste op 1 oktober 2020  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 Deinze of onthaal gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 
Nevele. 

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

 Let op, de opsteller van de zoektocht heeft soms de neiging te ‘prutsen’ met de foto’s ! 

 Betreed geen privé eigendommen !  Respecteer de rust en het goed van de anderen. 

 Gebruikte afkortingen :  R rechts   -   L links   -   RD rechtdoor   –   ZP zebrapad  –  RP rond punt. 

 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 6.  Ook de deelnemer die het best antwoordt op de 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 daarom je gegevens duidelijk leesbaar in te vullen).  
 Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de 

archiefwet. Stad verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).  Meer informatie  is 
terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy. 

 

Parkeren en start zoektocht :  
Best is om te parkeren op de parking bij het provinciaal domein DE BRIELMEERSEN (gratis en 
onbeperkt), Lucien Matthyslaan, Deinze.    

Hier start de wandelzoektocht.    

 

 

 



   1 

VAN WIE IS DIT ?   

   2 

Gaat 13 naar rechts, naar links, of 
rechtdoor ? 

   3 

Welk hemellichaam kun je hier 
zien ? 

  4 

Van wie/wat is het logo dat we hier 
kunnen zien ?  

 

   5 

WELKE LETTER IS HIER VERKEERD ? 

   6 

Welk beroep wordt hier uitgeoefend ?  

Dit huis in art-decostijl behoorde vroeger toe 
aan de zijdefabrikant De Coutere-Plas.   Het 
dier op de gevel  (foto) is een zijdevlinder. 

   7 

Zet deze letters in de juiste volgorde :  

                    A D N O Z 

   8   
Hoeveel ‘collega’s’, grote en kleine, 
heb ik hier ?  (antwoord met één getal) 

    9 

WAT VERKOOPT MEN HIER ? 

Kies uit :  brood  - hoeden - konijnen -       
                 schoenen - wijn 

   10 

Welke naam kan je hier lezen, maar 
zeker ook 7 km van hier, 4500 km van 
hier, en zelfs 6000 km van hier ? 

   11 

Zet deze letters in de juiste volgorde : 

    A C E I I I K N O R V W 

   12 

WELKE MENU VINDEN WE HIER ? 

  13 

Dit wordt gokken !?  
Deze foto’s werden genomen op 15 
juni 2020 om 10u40. Wat was daar 
toen de weergegeven temperatuur ?  

   14 

Wat wordt hier gevormd, door      
welke 2 onderdelen van welk 
vervoermiddel ? 

  15 

Geef de titel van een Frans lied, dat 
zijn oorsprong kent in de 15de eeuw.  
Twee woorden uit die titel kunnen 
we hier zien : het ene als woord 
zelf, het andere als voorwerp.   
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 16 

Welke fout kunnen we hier 
ontdekken ? 

   17 

Welke van de cijfers (zie vb.) is/zijn 
niet terug te vinden langsheen het 
parcours, op de zijkanten van de Van 
Risseghembrug, de Krommebrug en 
de Vaartbrug ?  

Kies uit : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  
8  - 9 

   

18 

 Op deze foto ontbreekt één ding.  Wat ? 

   19 

Wat is de familienaam van Emiel ? 

  20  

Welke grondstof voor parfum bekom 
je als je de ‘26ste’ vervangt door de 
‘26ste/2’ ? 

   21 

Hoe is de wereld hier, of zou het 
toch moeten zijn ? 

   22 

 is Japans en betekent 
Het licht van de zon dat door de bomen 
van het bos valt.  Hoe zegt men dat 
hier in één woord ? 

 23   vb 

Hoeveel rechthoeken zitten er in de 
gevel van deze woning (boven de 
erker) ?   
We houden daarbij alleen rekening met 
rechthoeken bestaande uit ‘bruine 
balken’ en ‘wit geverfde vlakken’ (zie vb.) 

   24 

Welke combinatie van een kleur en 
een toiletartikel kunnen we zien 
vanop de plaats waar deze foto 
genomen werd. 

   25  

Wat is het nummer van deze 
betaalautomaat ? 

  26 

Welk voorwerp staat achter               
dit meisje ? 

   27  

Deze foto van enkele door de zon 
beschenen bomen, heb ik genomen op 
de ochtend van 6 mei 2020.  Waarmee 
speelt men daar ? 

   28 

Welk rood getal vind je hiernaast ? 

  29 

Wie overleed op 70jarige leeftijd ? 

 

   30 

Wat heeft zij in haar linkerhand ? 

 



 
WEGBESCHRIJVING 
 
 Vanop de parking wandel je in de richting van de kerk, met de Leie R van je.  Je wandelt voorbij de “Brielpoort” en 

het “mudel” (Museum van Deinze en de Leiestreek) waar je aan de buitenkant enkele mooie beelden kan 
bewonderen.   

 Je komt langs “Het groot verzet” en aan de Tolpoortbrug.  Ga R over de brug en wandel RD de Tolpoortstraat in.  Blijf 
R wandelen, je hoeft hier niet over te steken.    

 Wandel de Tolpoortstraat door tot het einde en aan de verkeerslichten ga je L (het ZP over richting “Vergeten 
verlichting”.  Blijf voorlopig L wandelen.  Je bent op de Gentstraat.   

 Aan het ZP ter hoogte van nr. 18 “Hong Kong” steek je over.  Loop verder naar L tot aan de verkeerslichten en steek 
via het ZP over.  Wandel RD de Guido Gezellelaan in.  Blijf hier L wandelen.  Je hoeft hier aan de overkant niets te 
zoeken.  

 Weldra wandel je over de brug.  Direct na de brug gaat het parcours via de trap naar beneden.  Ga verder met de 
Leie L van je.  

 Blijf de Leie volgen tot net voorbij de kerk (L heb je het Sint-Poppoplein).  Daar ga je naar R (Markt - dat is de 
straatnaam).  We lopen R, L hoef je niets te zoeken.  Hier wordt op woensdagvoormiddag de markt gehouden.  Neem 
de 3de straat R (Ramstraat).  Aan het kruispunt ga je L en je wandelt langs het Sint-Vincentiusziekenhuis.   

 Wandel tot het einde van de straat en ga daar naar L (Peter Benoitlaan).  Steek de straat over via het ZP iets verder.  
Je hoeft hier niets te zoeken.  

 Juist voorbij het kerkhof neem je R de Slachthuisstraat.  In de slachthuisstraat heeft elke vrijdag (15u – 19u) de 
lokaalmarkt plaats (FARM) : een overdekte boerenmarkt met bar en kinderhoek.  Op het einde van de Slachthuisstraat 
kom je aan het kanaal van Schipdonk waar je verder naar L gaat (steek niet over).   

 Iets verder wandel je onder de Krommebrug.  Ga L en wandel over de Krommebrug.    

 Eens de brug over ga je R (Martensveld).  Wees voorzichtig bij het oversteken ! 

 Op het einde van Martensveld ga je L (Biesbulckstraat) en vervolgens opnieuw L (Oude Brugsepoort).   

 Je komt aan het kanaal.  Ga naar R.  Vóór de brug neem je R de trap en boven ga je verder naar L over de brug.  

 Eens de brug over ga je via de trap (Kouterroute) naar beneden en dan naar R richting RP.  

 Aan het RP neem je R (Markt).  Blijf R wandelen.  

 Vóór “Ideal” neem je R de doorsteek die uitkomt op een klein parkje.   Neem hier de R zijde en ga dan over het witte 
brugje en direct L.  20 m verder ga je R tot aan het witte hekken.  Ga daar naar L.  

 Ongeveer 75 m verder ga je opnieuw L en je komt terug aan de sloot waar je naar R gaat.   Volg dit pad RD 
(Mouterijdreef) dat je uiteindelijk op de Brielstraat en het dienstencentrum Leiespiegel brengt.  Steek over en vergeet 
de schiftingsvraag aan het infokantoor niet.   

 Ga naar R en neem direct de Lucien Matthyslaan richting Brielpoort.  Je komt zo aan de parking en het einde van de 
wandeling.     

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 misschien heb je wel een interessante Leiespot 
ontdekt.  Geniet nog van je verblijf in deze prachtige Leiestreek.  

Alfred Bauwens 

 

Schiftingsvraag :     

In het infokantoor van DC Leiespiegel staat een bokaal met dennenappels.   

Schiftingsvraag  1 :  hoeveel dennenappels zitten er in die bokaal ?  

Schiftingsvraag  2 :  wat is het totaal gewicht van die dennenappels, zonder bokaal ?  (zal geteld en 
gewogen worden na afloop van de zoektocht) 

     
  



 
 
Antwoordformulier                                                         N° :  

 

Naam :  

Adres (straat, nr. en gemeente) :  

 

Telefoon :       Email :   

 

nr. antwoord punten nr. antwoord punten 

1 
  

16 
  

2 rechts – links - rechtdoor 
 

17 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  - 9                        
 

3 
  

18 
  

4 
  

19 
  

5 
  

20 
  

6 
  

21 
  

7 
   
.    .    .    .    . 

 
22 

  

8 
  

23 
  

9 
Kies uit :  brood   -  hoeden  -  konijnen  -                
                 schoenen  -  wijn 

 
24 

  

1
0 

  
25 

  

1
1 

   
  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  

 
26 

  

1
2 

  
27 

  

1
3 

 .  .  °C 
 

28 
  

1
4 

  
29 

  

1
5 

  
30 

  

                                  TOTAAL  

Schiftingsvraag  1 :  . . . . .       Schiftingsvraag  2 :  . . . . .     gram 

 


