
FIETSZOEKTOCHT SENIORENRAAD 

Voor de eerste keer richt de seniorenraad een fiets- en wandelzoektocht in. 

De fietszoektocht  loopt tot en met maandag 30 september. Ten laatste op deze dag kan het 

ingevulde antwoordformulier tegen 12 uur (in een gesloten omslag met melding 

‘fietszoektocht SR’) aan de receptie van het Sociaal Huis afgegeven te worden. 

De zoektocht doe je bij voorkeur met de fiets. De totale afstand bedraagt ongeveer 34,2 km.  

24 afbeeldingen werden op het traject gefotografeerd. Soms zijn ze sterk uitvergroot, soms 

werden ze verkleind. Aandachtig kijken (links, rechts, naar boven, naar onder, zelfs 1x schuin 

achter), is dus de boodschap !  

De foto’s staan niet in de volgorde zoals je ze tegenkomt, maar werden door elkaar gehaald. 

Het is dus goed mogelijk dat je eerst foto 15 en daarna foto 2 tegenkomt. Het nummer van 

de foto, stemt wel overeen met het nummer van de vraag. Kom je eerst foto 15 tegen, dan 

antwoord je op de vraag van foto 15. Alle vragen zijn ter plaatse of in de onmiddellijke 

omgeving op te lossen (15 meter max.).  

Respecteer de privé-eigendommen; voor geen enkel antwoord moet privéterrein worden 

betreden. Affiches maken geen deel uit van mogelijke antwoorden. Maak er vooral een 

plezierige en veilige tocht van. Per personeelslid mag er één formulier worden ingediend! En 

last but not least: respecteer overal de wegcode en de regels qua social distancing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WEGBESCHRIJVING 

 

• Start op de Grote Markt van Poperinge – vertrek via de Gasthuisstraat 

• Aan de rotonde rechtdoor in de Casselstraat. 

• 5° straat rechts: Koestraat. 

• 3° straat links: Werf. 

• Dwars de Ring en ga rechtdoor in de Helleketelweg. 

• 1° straat links: Provenstraat. 

• 1° straat rechts: Kleine Casseldreef. 

• 1° straat links: Kleine Dasdreef. 

• Op einde links in de Abeelseweg. 

• 1° straat rechts: Boescheepseweg. 

• Dwars de Frans-Vlaanderenweg en verder rechtdoor in de Boescheepseweg. 

• 1° kruispunt rechtdoor: Lenestraat. 

• Op einde linkaf: Poperingestraat. 

• 1° straat rechts: Hogegraafstraat. 

• 1° kruispunt (met straat naar links) verder rechtdoor: Keibilken. 

• Op einde rechtsaf: Baljuwstraat. 

• 1° straat links: Sint-Pietersstraat. 

• 1° straat rechts: Belfroidstraat. 

• Op einde linksaf: Kriekstraat. 

• Op kruispunt met Ouderdomseweg rechtdoor: Kriekstraat. 

• Op einde linksaf: Pauperstraat. 

• Op kruispunt rechtsaf: Casselstraat. 

• 2° straat links: Grote Branderstraat. 

• 2° kruispunt (Noorderring, lichten!!) rechtdoor: nog steeds Grote Branderstraat. 

• Kruispunt met de Poperingseweg: min of meer rechtdoor: Kleine Branderstraat. 

• Op einde rechtsaf: Galgestraat. 

• De Galgestraat wordt de Sint-Pietersstraat. 

• Na het bos 1° kruispunt linksaf: Gasthuisstraat. 

• Op einde rechtsaf: Elverdingseweg. 

• Bijna onmiddellijk 1° straat links: Elzendammestraat. 

• Aan kerkhof Canada Farm Cemetery rechtdoor. 

• Aan 1° kruispunt linksaf: Poperingestraat. 

• Na dwarsen van de Poperingevaart 1° straat rechtsaf: Kraaistraat. 

• +/- 3° dreef links: Tempeliersdreef. 

• Op einde linksaf: Eikhoekstraat. 

• 1° straat rechts: Koekuitstraat. 

• 1° straat links: Sint-Sixtdreef. 

• Op einde linksaf: Kallestraat. 

• De Kallestraat wordt de Sint-Sixtusstraat. 

• Aan een kapelletje rechts meedraaien, de Sint-Sixtusstraat volgen en NIET rechtdoor 

de Groeningestraat! 

• 1° straat rechts: Kerselaarsdreef. 

• Op einde linksaf: Krombeekseweg. 

• Aan rotonde rechtdoor: Krombeekseweg. 

• Aan kruispunt rechtdoor: Krombekestraat. 

• Op einde Krombekestraat rechts meedraaien in de Pottestraat. 

• Op einde linksaf in de Gasthuisstraat. 

• Aankomst op de Grote Markt van Poperinge. 
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VRAAG- EN ANTWOORDENBLAD 

 

Foto 1: Welke twee afkortingen lees je hieronder?   .....................................................................  

Foto 2: Waarmee breng je deze schildpad in verband? (NL) .........................................................  

Foto 3: Welke woorden lees je hieronder?  .....................................................................  

Foto 4: Wat lees je hierbij?  .....................................................................  

Foto 5: Bij welk huisnummer hoort dit?  .....................................................................  

Foto 6: Als je dit kan zien, moet je ook kunnen zeggen welk fruit we zoeken?  .....................  

Foto 7: Waarvoor staan de letters VD?  .....................................................................  

Foto 8: Waaraan kan je deze schattige diertjes linken? ...............................................................  

Foto 9: Welke twee familienamen (zelfde beginletter) kan je hieraan koppelen?  ..................  

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

Foto 10: Wiens logo is dit?  .....................................................................  

Foto 11: Met welke naam breng je dit in verband?  .....................................................................  

Foto 12: Staat de tempel ‘ier’ (hier) of ‘doa’ (daar)?  .....................................................................  

Foto 13: Welke naam heeft deze figuur?  .....................................................................  

Foto 14: Wat lees je hierboven?  .....................................................................  

Foto 15: Op welk huisnummer vind je deze Egyptenaar? .............................................................  

Foto 16: Hoe heet deze knorrige familie?  .....................................................................  

Foto 17: Op welk huisnummer woont deze Onze Lieve Vrouw? ..................................................  

Foto 18: Wie hanteert deze schaar?  .....................................................................  

Foto 19: Welke letter vervangt deze boom?  .....................................................................  

Foto 20: Met welke kookterm kan je deze voeten in verband brengen?  ..................................  

Foto 21: Waarvan is dit het logo?  .....................................................................  

Foto 22: Welke 2 dagen vind je hierbij?  .....................................................................  

Foto 23: Welke machine is dit?  .....................................................................  

Foto 24: Geef de naam van de vzw?  .....................................................................  

 

WIN EEN RESTAURANTBON ter waarde van 50 EUR! 

Uit de formulieren met de meeste correcte antwoorden zullen 3 prijswinnaars getrokken 

worden. Iedere Poperingse 60-plusser kan deelnemen aan de wedstrijd. Er kan maximum 1 

formulier ingediend worden per gezin/adres. 

Voornaam : .............................................   Naam : ........................................................ 

Straat : .....................................................  Nr : ............................................................. 

Postnr : ....................................................   Gemeente : ................................................ 

Tel : .........................................................   E-mailadres: ............................................... 


