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Reglement van de zoektocht  
1. Deze zoektocht door Keerbergen” wordt ingericht door KWB afdeling Keerbergen.  

2. Iedereen mag deelnemen aan de zoektocht. De mensen die zich bezig houden met de 

organisatie en de controle van de zoektocht alsook hun familieleden komen niet in aanmerking 

voor een prijs. 

3. Deelnemingsmogelijkheden:  

a. Door de brochure te downloaden van onze website. 

b. Door de brochure op te halen bij Guido aan de prijs van 2 Euro (kosten van het 

drukwerk). Er zal een bak staan waarin de brochures ter beschikking zijn. Gepast geld 

wordt verwacht in een omslag in de brievenbus. De brochure is in kleur. 

4. Om in aanmerking te komen voor een van de 5 prijzen dient de deelnemer de antwoorden op de 

vragen door te sturen ten laatste op 28 februari 2021 om 24 uur. Dit kan door het formulier 

ingevuld te bezorgen bij Guido (Korte Welvaart 11 te Keerbergen) in de brievenbus of door de 

antwoorden door te sturen per mail guido.frans@skynet.be. Enkel de vragen die bij de foto 

horen dienen beantwoord te worden. 

5. Het staat de organisatoren vrij vragen te schrappen. Dit kan bv. voorvallen indien de oplossing 

van een vraag tijdens de zoektochtperiode is veranderd door omstandigheden buiten hun wil. 

Die vraag wordt steeds als juist aangerekend.  

6. Wijzigingen, gekend door de organisatoren, worden vermeld op onze website. 

7. Alle foto’s werden getrokken vanop de openbare weg en ook alle vragen werden opgesteld 

zonder privégronden te betreden. Het is dan ook niet toegelaten om privégronden te betreden. 

Er moet ook nergens wat betast worden. 

8. De rangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de antwoorden op de vragen. Bij ex-aequo 

zal rekening gehouden worden met de schiftingsvragen. In eerste instantie zal rekening 

gehouden worden met schiftingsvraag 1. Schiftingsvraag 2 komt pas in aanmerking indien er 

na schiftingsvraag 1 nog ex-aequo overblijven.  

9. De deelname aan de wedstrijd is vrij. Alle daden die gesteld worden in het kader van deze 

wedstrijd geschieden op eigen kosten en verantwoordelijkheid zonder enig verhaal ten 

overstaan van de inrichters.  

10. Wanneer we spreken van links en rechts bij de vraagstelling, dan bedoelen we dat u met uw 

aangezicht naar het voorwerp dat gefotografeerd werd moet gaan staan en dan aan uw linker- of 

rechterzijde moet kijken. Wanneer we zeggen voorbij bedoelen we dit in de richting van de 

wegbeschrijving. 

11. Alle betwistingen aangaande bepalingen in dit reglement of punten waarin niet werd voorzien 

zullen door de inrichters autonoom in de geest van dit reglement worden beslecht.  

12. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement en zich neer te 

leggen bij iedere beslissing van de organisatoren.  
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Algemene opmerkingen 

1. Telkens het gevaarlijk wordt of is, zijn er geen foto’s genomen. Wanneer er dus in de 

wegbeschrijving staat dat er geen foto’s zijn is dit voor de veiligheid van onze zoektochters en hun 

kinderen. 

2: De zoektocht bestaat uit 4 delen. Deze zijn vermeld in de wegbeschrijving. In deel 1 vindt u de 

foto’s 1 tot 12, in deel 2, de foto’s 13 tot 24, in deel 3, de foto’s 25 tot 36 en in deel 4 de laatste 12. 

3. Je kunt de zoektocht doen met de fiets of te voet. Je kunt natuurlijk op elk punt inhaken maar het 

officiële begin is aan het gemeentehuis.  

Met de fiets is er 1 lus van 16,6 km.  

Te voet heb je 2 lussen: Lus 1 die begint aan het gemeentehuis en die 9,8 km lang is en die eventueel 

nog eens kan opgesplitst worden in een lus 1A van 7,2 km en een lus 1B van 4,2 km. Lus 2 is 8,2 km 

lang en start aan het voetbalplein van NV Lozenhoek (dit vindt u terug op de hoek van de Lupinenweg 

en de Vlieghavenlaan). 

Natuurlijk staat het je vrij de tocht de doen zoals u het wenst. Je kunt bv 2 km heen wandelen en 

hetzelfde parcours terug en de volgende keer het volgende stuk doen.  

Een ander voorbeeld: Je wandelt vanaf de start tot in de Jachthoorndreef aan het Pommelsven en keert 

terug naar het Gemeenteplein via de Torteldreef, Cleynhenslaan en Molenstraat dan heb je 5 km. Zo 

kan je eigenlijk het ganse parcours opdelen in kleinere stukken. 

Zoektocht Parcours Fiets 
Deel 1. We vertrekken op het gemeenteplein voor het gemeentehuis. We staan met ons gezicht naar het 

gemeentehuis en de Zandjan. We gaan naar Li richting Haachtsebaan. Tussen het Broodateljee en het 

schoonheidsinstituut zie je een smal wegeltje “Merktleikenstraatje”. Daar ga je in. Op het einde kom je 

aan de Putsebaan. Deze steek je schuin rechts over en je gaat opnieuw tussen 2 huizen door. 

Je komt zo aan de Veldstraat. Deze neem je naar Re. De eerste asfalt op uw linkerkant ingaan 

(Aspergeveld). We steken het kruispunt over (op het stuk Aspergeveld tot aan Kempenlaan zijn er 

geen foto’s). We vervolgen onze weg in het Aspergeveld. Op het T-kruispunt (na huis nr 11) gaan we 

rechts en volgen deze asfalt tot op het einde (onderweg zit er een haakse draai naar Re in). Het 

Aspergeveld gaat onderweg over in de Busselweg. Op het einde komen we aan de Bakestraat. 

Hier gaan we naar Li. We nemen de eerste asfalt op onze rechterkant Grooten Ley (Nieuwe 

verkaveling). Na een haakse bocht naar Re komen we op een kruispunt. Hier gaan we Li (Jules 

Ceulemansstraat). Tussen de betonblokken door komen we in de Vogelzang. We gaan naar Re en 

volgen een beetje verder de bocht naar Li om dan weer te volgen naar Re. Na huis nr 9 gaan we naar Li 

(Kerkuilweg). Deze gaat opnieuw over in de Vogelzang. We komen zo op de Putsebaan (vanaf 30 m 

voor de Putsebaan tot 30 m in het Emerven zijn er geen foto’s genomen). De Putsebaan nemen we naar 

Li. Daarna de 1ste weg op onze rechterzijde nemen (Emerven). 

Op het einde het zandwegeltje nemen (dus de gracht niet oversteken maar linksweg langs de afsluiting 

blijven). Zo komen we in de Molenstraat. Op het einde naar Re (Molenstraat). Hier zijn er fietspaden 

aan beide zijden van de baan maar er werden enkel foto’s gemaakt aan de rechterzijde. Op het einde 

naar Li (Cleynhenslaan). Ter hoogte van huis nummer 11 gaan we naar Li. Op het einde naar Re 

(zandwegeltje). Op het einde weer Re (Heideveld) en op het einde Li (Cleynhenslaan). Zo komen we 

op de kruising van de Oude Putsebaan en de Cleynhenslaan. Een erg gevaarlijk kruispunt en werden 

dus geen foto’s gemaakt vanaf 30 m voor het kruispunt tot 30 m in de Jachthoorndreef. We steken hier 

als volgt over: even naar rechts over en onmiddellijk daarna (5 m) schuin links de zandweg in 

(Jachthoorndreef). 
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Voorbij huis nummer 19 en net voor het natuurpark gaan we links de bosweg in. Op het einde hebben 

we aan onze rechterkant een aantal betonnen palen staan. Na de laatste paal gaan we rechts omhoog 

het bos naar de school toe. Aan het asfalt gekomen gaan we naar Re. Op het einde naar Li en blijven de 

schoolafsluiting volgen (Vlieghavenlaan). Na de bushokjes komen we aan het kruispunt met de 

Valkeniersdreef. Hier eindigt deel 1 (30m voor en na het kruispunt zijn er geen foto’s).  

Deel 2. We steken we over en komen zo in de Hazendreef. Na 30 m in de Hazendreef gaan we Li de 

zandweg in (start deel 2). Deze wordt later asfalt (Ganzendreef). Op het einde Li (Bollostraat) en dan 

eerste weg Li (Kanarieweg). Op het einde Re (Vlieghavenlaan). Ter hoogte van de golf gaan we Re 

(Leeuwerikweg). Aan het volgende kruispunt naar Li (Bollostraat). Voorbij huis nummer 84 gaan we 

Li (Zwaluwweg) en na 200 m opnieuw Re (Zwaluwweg). Deze volgen tot einde en dan naar Re 

(Vlieghavenlaan). kruispunt met Nieuwstraat oversteken (30 m voor en achter kruispunt geen foto’s). 

We komen zo aan het voetbalterrein van NV Lozenhoek (einde deel 2). 

Deel 3. Voor de voetbalterreinen gaan we Re (Lupinenweg). Wanneer het asfalt een haakse bocht naar 

rechts maakt gaan wij RD, de zandweg in. Deze maakt bijna op het einde een haakse bocht naar rechts. 

Aan T kruispunt gaan we naar Li (Hulstweg – geen straatnaambord). Op het einde naar Re. We komen 

aan een kruispunt met de Nieuwstraat (geen foto’s 30 m voor en 50 m voorbij het kruispunt). We 

steken schuin links over en komen in de Vijfstraten. 

Aan het eerste kruispunt met een andere asfaltweg (Leeuwerikweg) gaan we naar Re. In de 

Leeuwerikweg nemen we de eerste asfaltweg op onze linkerzijde (Acaciadreef). Het kruispunt met de 

Grotstaat steken we over en gaan door tot het einde waar we Re gaan (Tremelobaan). Van 30 m voor 

de Tremelobaan tot 30 m in de Houtduifweg zijn er geen foto’s genomen. De eerste asfaltweg op onze 

linkerzijde gaan we in (Houtduifweg). Op het einde Re (Nindsebaan) en dan de eerste zandweg Li (dit 

is aan huis nr 55) (wordt Blaasberg). Op het einde Re en komen zo op een klinkerweg (Fazantendreef). 

Op het volgend T kruispunt (Fazantendreef) eindigt deel 3. 

Deel 4: Op het einde Li (Fazantendreef). Deze volgen tot aan de eerste weg op onze rechterkant (aan 

de rustbanken) en gaan deze in (Kempervendreef). Deze bocht wat verder naar Li. We komen dan aan 

een kruispunt van zandwegen en gaan hier RD (Azaleadreef). Op het einde Re en nog een schuin Re 

(Lambertslaan). Tegenover huisnummer 3 gaan we tussen de 2 hagen door een erg smal wegeltje en 

komen weer aan de Oude Putsebaan. Weer Re over het fietspad en opnieuw schuin Re de Peerelaan in. 

Langs de Oude Putsebaan en in de Peerelaan zijn er geen foto’s. Deze volgen we tot de eerste 

zandweg aan onze linkerkant (Koekoeksdreef).  

We gaan de Koekoeksdreef in. We komen opnieuw aan de Oude Putsebaan (30 m voor en na de Oude 

Putsebaan zijn er geen foto’s). We steken over en komen in de Mezendreef. Na wat gedraai rechts en 

links komen we aan een kruispunt van zandwegen met de Dennendreef. We gaan Li en volgen deze tot 

einde en komen aan de Haachtsebaan. 30 m voor en na deze zijn er geen foto’s. We steken over en 

komen in de Bamberg. Na enkele honderden meters hebben we rechts een zandweg (Eekhoorndreef) 

en gaan deze in. We komen aan een rond puntje met in het midden een boom. We houden rechts van 

de boom (ook niet de doodlopende straat inlopen) en komen zo aan in het Vossekot. We zien schuin 

rechts voor ons een smallere betonweg (Klimopdreef). Deze nemen we.  

Op het einde Re en onmiddellijk Li (Asselberghsstraat). Deze volgen tot einde en dan naar Re 

(Papestraat). 30 m voor het einde van deze straat eindigt de zoektocht. We staan nu voor de kerk en de 

parking en het gemeentehuis zijn aan de andere zijde van de kerk. We steken het veiligst over via de 

verkeerslichten voor voetgangers die we vanaf hier ziet staan links van ons. 

We hopen dat u genoten heeft van deze zoektocht. Mogen we u terugzien op een of andere activiteit 

van KWB.   
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Zoektocht Parcours voetgangers Lus 1 (9,8 km) 
Deel 1. We vertrekken op het gemeenteplein voor het gemeentehuis. We staan met ons gezicht naar het 

gemeentehuis en de Zandjan. We gaan naar Li richting Haachtsebaan. Tussen het Broodateljee en het 

schoonheidsinstituut zie je een smal wegeltje “Merktleikenstraatje”. Daar ga je in. Op het einde kom je 

aan de Putsebaan. Deze steek je schuin rechts over en je gaat opnieuw tussen 2 huizen door. 

Je komt zo aan de Veldstraat. Deze neem je naar Re. De eerste asfalt op uw linkerkant ingaan 

(Aspergeveld). We steken het kruispunt over (op het stuk Aspergeveld tot aan Kempenlaan zijn er 

geen foto’s). We vervolgen onze weg in het Aspergeveld. Op het T-kruispunt (na huis nr 11) gaan we 

rechts en volgen deze asfalt tot op het einde (onderweg zit er een haakse draai naar Re in). Het 

Aspergeveld gaat onderweg over in de Busselweg. Op het einde komen we aan de Bakestraat. 

Hier gaan we naar Li. We nemen de eerste asfalt op onze rechterkant Grooten Ley (Nieuwe 

verkaveling). Na een haakse bocht naar Re komen we op een kruispunt. Hier gaan we Li (Jules 

Ceulemansstraat). Tussen de betonblokken door komen we in de Vogelzang. We gaan naar Re en 

volgen een beetje verder de bocht naar Li om dan weer te volgen naar Re. Na huis nr 9 gaan we naar Li 

(Kerkuilweg). Deze gaat opnieuw over in de Vogelzang. We komen zo op de Putsebaan (vanaf 30 m 

voor de Putsebaan tot 30 m in het Emerven zijn er geen foto’s genomen). De Putsebaan nemen we naar 

Li. Daarna de 1ste weg op onze rechterzijde nemen (Emerven). 

Op het einde het zandwegeltje nemen (dus de gracht niet oversteken maar linksweg langs de afsluiting 

blijven). Zo komen we in de Molenstraat. Op het einde naar Re (Molenstraat). Hier zijn er fietspaden 

aan beide zijden van de baan maar er werden enkel foto’s gemaakt aan de rechterzijde. Op het einde 

naar Li (Cleynhenslaan). Ter hoogte van huis nummer 11 gaan we naar Li. Op het einde naar Re 

(zandwegeltje). Op het einde weer Re (Heideveld) en op het einde Li (Cleynhenslaan). Zo komen we 

op de kruising van de Oude Putsebaan en de Cleynhenslaan. Een erg gevaarlijk kruispunt en werden 

dus geen foto’s gemaakt vanaf 30 m voor het kruispunt tot 30 m in de Jachthoorndreef. We steken hier 

als volgt over: even naar rechts over en onmiddellijk daarna (5 m) schuin links de zandweg in 

(Jachthoorndreef). 

Voorbij huis nummer 19 en net voor het natuurpark gaan we links de bosweg in. Op het einde hebben 

we aan onze rechterkant een aantal betonnen palen staan. Na de laatste paal gaan we rechts omhoog 

het bos naar de school toe. Aan het asfalt gekomen gaan we naar Re. Op het einde naar Li en blijven de 

schoolafsluiting volgen (Vlieghavenlaan). Na de bushokjes komen we aan het kruispunt met de 

Valkeniersdreef. Hier eindigt deel 1 (30m voor en na het kruispunt zijn er geen foto’s).  

We gaan rechtdoor de Hazendreef af en steken de Tremelobaan over. We komen in de Fazantendreef. 

Aan het kruispunt met de kleine rotonde rechtdoor gaan tot we een klinkerweg op onze linkerkant zien. 

Hier start deel 4 van de zoektocht. Vanaf de Hazendreef tot op dit punt zijn er geen foto’s 

Deel 4: We volgen de Fazantendreef RD tot aan de eerste weg op onze rechterkant (aan de rustbanken) 

en gaan deze in (Kempervendreef). Deze bocht wat verder naar Li. We komen dan aan een kruispunt 

van zandwegen en gaan hier RD (Azaleadreef). Op het einde Re en nog een schuin Re (Lambertslaan). 

Tegenover huisnummer 3 gaan we tussen de 2 hagen door een erg smal wegeltje en komen weer aan 

de Oude Putsebaan. Weer Re over het fietspad en opnieuw schuin Re de Peerelaan in. Langs de Oude 

Putsebaan en in de Peerelaan zijn er geen foto’s. Deze volgen we tot de eerste zandweg aan onze 

linkerkant (Koekoeksdreef).  

We gaan de Koekoeksdreef in. We komen opnieuw aan de Oude Putsebaan (30 m voor en na de Oude 

Putsebaan zijn er geen foto’s). We steken over en komen in de Mezendreef. Na wat gedraai rechts en 

links komen we aan een kruispunt van zandwegen met de Dennendreef. We gaan Li en volgen deze tot 
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einde en komen aan de Haachtsebaan. 30 m voor en na deze zijn er geen foto’s. We steken over en 

komen in de Bamberg. Na enkele honderden meters hebben we rechts een zandweg (Eekhoorndreef) 

en gaan deze in. We komen aan een rond puntje met in het midden een boom. We houden rechts van 

de boom (ook niet de doodlopende straat inlopen) en komen zo aan in het Vossekot. We zien schuin 

rechts voor ons een smallere betonweg (Klimopdreef). Deze nemen we.  

Op het einde Re en onmiddellijk Li (Asselberghsstraat). Deze volgen tot einde en dan naar Re 

(Papestraat). 30 m voor het einde van deze straat eindigt de zoektocht. We staan nu voor de kerk en de 

parking en het gemeentehuis zijn aan de andere zijde van de kerk. We steken het veiligst over via de 

verkeerslichten voor voetgangers die we vanaf hier ziet staan links van ons. 

Lus 1A : Alternatief voor lus 1 is lus 1A + lus 1B (7,2 km) 
Deel 1. We vertrekken op het gemeenteplein voor het gemeentehuis. We staan met ons gezicht naar het 

gemeentehuis en de Zandjan. We gaan naar Li richting Haachtsebaan. Tussen het Broodateljee en het 

schoonheidsinstituut zie je een smal wegeltje “Merktleikenstraatje”. Daar ga je in. Op het einde kom je 

aan de Putsebaan. Deze steek je schuin rechts over en je gaat opnieuw tussen 2 huizen door. 

Je komt zo aan de Veldstraat. Deze neem je naar Re. De eerste asfalt op uw linkerkant ingaan 

(Aspergeveld). We steken het kruispunt over (op het stuk Aspergeveld tot aan Kempenlaan zijn er 

geen foto’s). We vervolgen onze weg in het Aspergeveld. Op het T-kruispunt (na huis nr 11) gaan we 

rechts en volgen deze asfalt tot op het einde (onderweg zit er een haakse draai naar Re in). Het 

Aspergeveld gaat onderweg over in de Busselweg. Op het einde komen we aan de Bakestraat. 

Hier gaan we naar Li. We nemen de eerste asfalt op onze rechterkant Grooten Ley (Nieuwe 

verkaveling). Na een haakse bocht naar Re komen we op een kruispunt. Hier gaan we Li (Jules 

Ceulemansstraat). Tussen de betonblokken door komen we in de Vogelzang. We gaan naar Re en 

volgen een beetje verder de bocht naar Li om dan weer te volgen naar Re. Na huis nr 9 gaan we naar Li 

(Kerkuilweg). Deze gaat opnieuw over in de Vogelzang. We komen zo op de Putsebaan (vanaf 30 m 

voor de Putsebaan tot 30 m in het Emerven zijn er geen foto’s genomen). De Putsebaan nemen we naar 

Li. Daarna de 1ste weg op onze rechterzijde nemen (Emerven). 

Op het einde het zandwegeltje nemen (dus de gracht niet oversteken maar linksweg langs de afsluiting 

blijven). Zo komen we in de Molenstraat. Op het einde naar Re (Molenstraat). Hier zijn er fietspaden 

aan beide zijden van de baan maar er werden enkel foto’s gemaakt aan de rechterzijde. Op het einde 

naar Li (Cleynhenslaan). Ter hoogte van huis nummer 11 gaan we naar Li. Op het einde naar Re 

(zandwegeltje). Op het einde weer Re (Heideveld) en op het einde Li (Cleynhenslaan). Zo komen we 

op de kruising van de Oude Putsebaan en de Cleynhenslaan. Een erg gevaarlijk kruispunt en werden 

dus geen foto’s gemaakt vanaf 30 m voor het kruispunt tot 30 m in de Jachthoorndreef. We steken hier 

als volgt over: even naar rechts over en onmiddellijk daarna (5 m) schuin links de zandweg in 

(Jachthoorndreef). 

We volgen deze tot aan Torteldreef en steken daar over en volgen tot aan de verkeerslichten. We 

steken over (Leopold Peerelaan) en steken ook het eerste kruispunt met de Nindsebaan over. De 

volgende weg nemen we rechts (Koekoekdreef). Hier zitten we op het parcours van deel 4. Vanaf het 

Pommelsven tot aan de Koekoeksdreef moet je geen foto’s zoeken. 

We gaan de Koekoeksdreef in. We komen aan de Oude Putsebaan (30 m voor en na de Oude 

Putsebaan zijn er geen foto’s). We steken over en komen in de Mezendreef. Na wat gedraai rechts en 

links komen we aan een kruispunt van zandwegen met de Dennendreef. We gaan Li en volgen deze tot 

einde en komen aan de Haachtsebaan. 30 m voor en na deze zijn er geen foto’s. We steken over en 

komen in de Bamberg. Na enkele honderden meters hebben we rechts een zandweg (Eekhoorndreef) 

en gaan deze in. We komen aan een rond puntje met in het midden een boom. We houden rechts van 
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de boom (ook niet de doodlopende straat inlopen) en komen zo aan in het Vossekot. We zien schuin 

rechts voor ons een smallere betonweg (Klimopdreef). Deze nemen we.  

Op het einde Re en onmiddellijk Li (Asselberghsstraat). Deze volgen tot einde en dan naar Re 

(Papestraat). 30 m voor het einde van deze straat eindigt de zoektocht. We staan nu voor de kerk en de 

parking en het gemeentehuis zijn aan de andere zijde van de kerk. We steken het veiligst over via de 

verkeerslichten voor voetgangers die we vanaf hier ziet staan links van ons. 

 

Lus 1B : Alternatief voor lus 1 is lus 1A + lus 1B (4,8 km) 
We vertrekken terug in de Jachthoorndreef aan de kant van de Cleynhenslaan. 

Voorbij huis nummer 19 en net voor het natuurpark gaan we links de bosweg in. Op het einde hebben 

we aan onze rechterkant een aantal betonnen palen staan. Na de laatste paal gaan we rechts omhoog 

het bos naar de school toe. Aan het asfalt gekomen gaan we naar Re. Op het einde naar Li en blijven de 

schoolafsluiting volgen (Vlieghavenlaan). Na de bushokjes komen we aan het kruispunt met de 

Valkeniersdreef. Hier eindigt deel 1 (30m voor en na het kruispunt zijn er geen foto’s).  

We gaan rechtdoor de Hazendreef af en steken de Tremelobaan over. We komen in de Fazantendreef. 

Aan het kruispunt met de kleine rotonde rechtdoor gaan tot we een klinkerweg op onze linkerkant zien. 

Hier start deel 4 van de zoektocht. Vanaf de Hazendreef tot op dit punt zijn er geen foto’s 

Deel 4: We volgen de Fazantendreef RD tot aan de eerste weg op onze rechterkant (aan de rustbanken) 

en gaan deze in (Kempervendreef). Deze bocht wat verder naar Li. We komen dan aan een kruispunt 

van zandwegen en gaan hier RD (Azaleadreef). Op het einde Re en nog een schuin Re (Lambertslaan). 

Tegenover huisnummer 3 gaan we tussen de 2 hagen door een erg smal wegeltje en komen weer aan 

de Oude Putsebaan. Weer Re over het fietspad en opnieuw schuin Re de Peerelaan in. Langs de Oude 

Putsebaan en in de Peerelaan zijn er geen foto’s. We volgen deze tot aan de verkeerslichten en steken 

over. We nemen de eerste weg Li (Jachthoorndreef) en steken het volgende kruispunt over. We zijn 

weer op het punt waar Lus 1B startte. Vanaf Peerelaan tot hier zijn er geen foto’s meer te zoeken. 
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Zoektocht Parcours voetgangers Lus 2 (8,2 km) 
Deel 3. We vertrekken in de richting van het hoofdterrein en de zendmast (Lupinenweg). Wanneer het 

asfalt een haakse bocht naar rechts maakt gaan wij RD, de zandweg in. Deze maakt bijna op het einde 

een haakse bocht naar rechts. Aan T-kruispunt gaan we naar Li (Hulstweg – geen straatnaambord op 

dit punt). Op het einde naar Re. We komen aan een kruispunt met de Nieuwstraat (geen foto’s 30 m 

voor en 50 m voorbij het kruispunt). We steken schuin links over en komen in de Vijfstraten. 

Aan het eerste kruispunt met een andere asfaltweg (Leeuwerikweg) gaan we naar Re. In de 

Leeuwerikweg nemen we de eerste asfaltweg op onze linkerzijde (Acaciadreef). Het kruispunt met de 

Grotstaat steken we over en gaan door tot het einde waar we Re gaan (Tremelobaan). Van 30 m voor 

de Tremelobaan tot 30 m in de Houtduifweg zijn er geen foto’s genomen. De eerste asfaltweg op onze 

linkerzijde gaan we in (Houtduifweg). Op het einde Re (Nindsebaan) en dan de eerste zandweg Li (dit 

is aan huis nr 55) (wordt Blaasberg). Op het einde Re en komen zo op een klinkerweg. Op het volgend 

T kruispunt eindigt deel 3. 

Hier gaan we naar Re en steken de kleine rotonde over. Daarna steken we de Tremelobaan over en 

komen zo in de Hazendreef. Deze volgen tot 30 m voor het volgende kruispunt. Daar zien we net voor 

het huis een zandweg op onze rechterkant. Daar gaan we in. Hier begint deel 2. 

Deel 2. Na 30 m in de Hazendreef gaan we Li de zandweg in (start deel 2). Deze wordt later asfalt 

(Ganzendreef). Op het einde Li (Bollostraat) en dan eerste weg Li (Kanarieweg). Op het einde Re 

(Vlieghavenlaan). Ter hoogte van de golf gaan we Re (Leeuwerikweg). Aan het volgende kruispunt 

naar Li (Bollostraat). Voorbij huis nummer 84 gaan we Li (Zwaluwweg) en na 200 m opnieuw Re 

(Zwaluwweg). Deze volgen tot einde en dan naar Re (Vlieghavenlaan). kruispunt met Nieuwstraat 

oversteken (30 m voor en achter kruispunt geen foto’s). We komen zo aan het voetbalterrein van NV 

Lozenhoek (einde deel 2). 

We hopen dat u genoten heeft van deze zoektocht. Mogen we u terugzien op een of andere activiteit 

van KWB.  
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Foto’s Deel 1 

  
Foto 1: Hoeveel ramen zijn er aan deze kant van het 
gebouw? 

Foto 2: Tegenover deze foto, aan de overzijde van 
de straat worden betonpalen bijgestaan door een 
2de paal. Is dit een paal in:  
A. Beton  B. Hout  
C. Ijzer   D. Kunststof 

 
 

Foto 3: Welke naam staat hier boven? Foto 4: Naar welk fietsknooppunt zijn we op weg 
als we hier langs rijden? 

  

Foto 5:  Wie was de schepper en wie heeft het 
geschonken? 

Foto 6: Hoeveel dezelfde betonnen sierplaten met 
meer dan 10 gaten zijn er langs dit eigendom? 
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Foto 7: Hoeveel deksels (riool, waterleiding, enz…) 
liggen er voor dit eigendom? 

Foto 8: Welke dakbedekking heeft dit gebouw? 
A. Pannen   B. Roofing  
C. Golfplaten   D. Schaliën 

 

 

Foto 9: Vanop de plaats waar deze foto genomen 
is mag je sommige dagen iets doen. Welke dagen 
en wat mag je er dan doen? 

Foto 10:  
A. Wat moet men hier doen met zijn huisdier?  
B. Deze zone is vrij van iets, van wat? 

  

Foto 11: Hoeveel verlichtingspalen staan er in dit 
straatje? 

Foto 12: Hoeveel schouwen zijn er, op het 
volgende huis aan onze rechterzijde, te zien op 
het dak vanaf de straat? 
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Foto’s Deel 2 

  
Foto 13: Hoeveel scherpe punten staan er op de 
poorten? 

Foto 14: Hoeveel verlichtingspalen staan er voor 
dit eigendom? 

  
Foto 15: Welke naam staat er op de brievenbus? Foto 16: Uit welk materiaal is de afsluiting aan de 

straatkant van dit pand gemaakt? 

   
Foto 17: Beide aanpalende panden hebben aan de 
voorzijde een speciaal venster (driehoek, rond, 
ovaal, enz…). Welke speciale vormen hebben deze 
2 woningen? 

Foto 18: Wat is het nummer van de dichtste 
verlichtingspaal? 
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Foto 19: Geef de som van de cijfers van het 
huisnummer. 

Foto 20: Waar maakt dit deel van uit? 

  
Foto 21: Welke soort afsluiting staat er achter dit 
voorwerp? 

Foto 22: Op de achterkant van het volgende 
verkeersbord staat een sticker. Wat staat er op 
het deel met de grijze achtergrond? 

  
Foto 23: Achter dit pand is er een sportterrein. 
Welke sport wordt er beoefend? 

Foto 24: Wat staat er boven op de brievenbus van 
dit eigendom? 
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Foto’s Deel 3 

  
Foto 25: Langs welk soort weg vind je dit terug.  
A. Asfaltweg   B. Betonweg  
C. Klinkerweg   D. Zandweg 

Foto 26: Wie plaatste (een deel van) de afsluiting 
en wie doet het gras af? 

  
Foto 27: Wat is het beroep van de eigenaar? Foto 28: Welke wandelroute komt hier langs? 

  
Foto 29: Hoeveel rijen (lagen) glasdallen zijn er 
hier? 

Foto 30: Welke firma is hier gevestigd? 
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Foto 31: Wat is er hier verboden? Foto 32: Geef de volledige naam van dit land. 

  
Foto 33: Wat was/is hier gevestigd volgens de 
gegevens hier net boven. 

Foto 34: Hoeveel dakvensters staan er op de 
voorzijde van het dak hierboven? 

  
Foto 35: Geef de naam van het gebouw waar dit 
toe behoort. 

Foto 36: Hier vlakbij staat een straatnaambord. 
Wat staat er op? 
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Foto’s Deel 4 

 

 

Foto 37: Waar maakt dit deel van uit? Foto 38: Tussen de 10 en 20 m voorbij dit 
voorwerp is er gevaar. Welk gevaar? 

  
Foto 39: Hoe snel mag je in deze straat rijden? Foto 40: Geef de naam van de firma die hier 

weergegeven is. 

  
Foto 41: Op het einde van de weg staat een 
verkeersbord. Geef de betekenis van alle borden 
die er op de paal hangen. 

Foto 42: Vlakbij staat een bordje met een rode 
rand. Welke cijfers staan er op? 
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Foto 43: Wanneer we deze foto maakten stond er 
achter ons een elektriciteitspaal. Welk nummer 
draagt deze? 

Foto 44: Tegen deze muur hangt een 
hemellichaam. Welk? 

  
Foto 45: Aan de rand van wat bevindt zich dit 
beeld? 

Foto 46: Hoeveel brievenbussen vinden we bij de 
eigenaars van dit pand? 

  
Foto 47: Geef het nummer van de kast waarvan je 
de onderste rand ziet. 

Foto 48: Graag straat en huisnummer 
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Antwoordblad 
Het antwoordblad graag in de brievenbus van Guido, Korte Welvaart 11 Keerbergen voor 28 februari 2021 om 

24.00 uur. Je mag de antwoorden ook gewoon doormailen naar guido.frans@skynet.be. 

Foto 
nummer 

Antwoord 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

mailto:guido.frans@skynet.be
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28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

 

Schiftingsvraag 1: Hoeveel antwoorden krijgen we tijdig binnen: …….. 

Schiftingsvraag 2 reservecijfer van de Lotto van woensdag 3 maart 2021: ……… 

 

Naam: 

Voornaam: 

Straat en nummer: 

Gemeente: 

Tel: 

E-mailadres: 

De gegevens worden enkel gebruikt voor deze zoektocht. 


