
 

WANDELZOEKTOCHT SENIORENRAAD 

Voor de tweede keer richt de Seniorenraad een fotozoektocht in voor alle Poperingse 60-plussers. De 
zoektocht start in juni en loopt tot en met 30 september. Ten laatste op deze dag dient het ingevulde 
antwoordformulier (zie ommezijde) tegen 12 uur (in een gesloten omslag met melding ‘Seniorenraad - 
wandelzoektocht’) aan het onthaal van het Sociaal Huis afgegeven. 

De vragenlijst, de foto’s (kleur) en het antwoordblad kan je krijgen bij het onthaal in het Sociaal Huis of 
print je zelf af! 

De zoektocht doe je bij voorkeur te voet. 

26 afbeeldingen werden op het traject gefotografeerd. Soms zijn ze sterk uitvergroot, soms werden ze 
verkleind. Aandachtig kijken (links, rechts, naar boven, naar onder) 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 (5 meter max.). 
Respecteer de privé-eigendommen; voor geen enkel antwoord moet privé-terrein worden betreden. 
Affiches maken geen deel uit van mogelijke antwoorden. Maak er vooral een plezierige tocht van; het 
hele gezin kan helpen met het zoeken naar de afbeeldingen. Per gezin mag er één formulier worden 
ingediend! En last but not least: respecteer overal de wegcode. 

Sommige afbeeldingen zijn slechts zichtbaar, afhankelijk van de kant van de straat die je kiest. 

 

 

WEGBESCHRIJVING 
• Start op de Grote Markt aan het het stadhuis. 

• Ga de Ieperstraat in. 

• Volg de Ieperstraat tot net na het station. Daar ga je schuinlinks de Korte Bruggestraat in. 

• Op het einde rechtsaf in de Bruggestraat en iets verderop linksaf in de Switch Road. 

• Ga voorbij de 1e straat aan je linkerzijde (Binnenkouter) en sla iets verderop linksaf op een wandelpad. 

• Op het einde van het wandelpad rechtdoor in de Binnenkouter. Iets verderop maak je een bocht van 90° 
naar links. 

• Op het einde rechtaf in - nog steeds - de Binnenkouter. 

• Op het einde rechtsaf in de Kouter. 

• Op het einde linksaf in de Komstraat en iets verderop rechtsaf langs het graspad dat toegang geeft tot het 
stadspark. 

• Ga in het stadspark rechtdoor tot aan de beek en volg dan het pad langs de beek naar links tot op het 
einde. 

• Ga langs het terras van De Passage om rechts het brugje over de beek te nemen en wandel tot je aan de 
Veurnestraat komt. Volg deze links tot aan de Grote Markt. 

• Op de Grote Markt rechtsaf en vervolgens opnieuw rechtsaf in de Gasthuisstraat. Deze volg je tot aan de 
rotonde. 

• Rechtsaf in de Duinkerkestraat. 

• Linksaf in de Werf. 

• Linksaf in de Sint-Annastraat. 

• Rechtdoor in de Peperstraat. 

• Op het kruispunt linksaf op het Burg. Bertenplein. 

• Aan het kruispunt bij café de Vismarkt rechtsaf in het Vroonhof en zo kom je opnieuw aan het stadhuis. 
 
 
 
 
 



 
VRAAG- EN ANTWOORDENBLAD 

 
Foto 1: Welk woord lees je bovenaan dit bordje?   ..............................................................................  

Foto 2: Bij welk huisnr. zie je deze blauwe geschelpte?  ..............................................................................  

Foto 3: Waarmee (2 woorden) associeer je deze hop?  ..............................................................................  

Foto 4: Aan welk huisnr. heb je maar liefst 3 sleutels nodig om hier binnen te geraken?  ........................................  

Foto 5: Welke 3 verschillende letters lees je hieronder?  ..............................................................................  

Foto 6: Welk soort architectuur wordt hier bedreven?  ..............................................................................  

Foto 7: Welke levensbeschouwing staat links bovenaan?  ..............................................................................  

Foto 8: Wat is het resultaat van de berekening die je hier kan maken?  ....................................................................  

Foto 9: Welk keukenkruid ontdek je hierachter?  ..............................................................................  

Foto 10: Welke damesnaam lees je hier?  ..............................................................................  

Foto 11: Hoe heet deze zaak waar het wel snor zit?  ..............................................................................  

Foto 12: Van wie is dit logo? (3 letters)  ..............................................................................  

Foto 13: Wat lees je hierboven? (3 woorden)  ..............................................................................  

Foto 14: Op welk huisnr. kan je dit zien?  ..............................................................................  

Foto 15: Wie houdt zich met deze symbolen bezig? (3 woorden) ..............................................................................  

Foto 16: Wie deed hier in 2003 afstand van?  ..............................................................................  

Foto 17: Hoeveel dergelijke edelstenen zie op dit paneel?  ..............................................................................  

Foto 18: Waar verwijst dit logo naar?  ..............................................................................  

Foto 19: Waarmee kan je dit logo vereenzelvigen?  ..............................................................................  

Foto 20: Waarvan is dit het logo? (4 woorden)  ..............................................................................  

Foto 21: Deze hopbel maakt reclame voor…? (3 woorden)  ..............................................................................  

Foto 22: Welk woord staat boven vo?  ..............................................................................  

Foto 23: Welke woord staat onder deze hopbel?  ..............................................................................  

Foto 24: Wat is de som van de onzichtbaar gemaakte getallen?  ..............................................................................  

Foto 25: Waar staat dit logo voor? (3 woorden)   ..............................................................................  

Foto 26: Dit manneke is een echt… (vul aan met het woord eronder):  .....................................................................  

 

 

 

 

Uit de formulieren met de meeste correcte antwoorden, zullen 3 prijswinnaars getrokken worden. 

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

Dienst waar je werkt : ............................. 

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

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

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