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Gymna’s fotozoektocht 

 

Leuk dat jullie in deze bijzondere coronatijden kiezen om aan onze zoektocht deel te nemen! We 
hebben voor jullie een ca. 6 km lange wandeling uitgestippeld langsheen de mooie Landegemse 
wegen, en op dit invulformulier vind je de vragen die jullie dienen te beantwoorden en de foto’s die 
jullie moeten weten te lokaliseren. Zo maken jullie kans op één van onze leuke prijzen.  

Op het invulformulier hieronder vind je 4 soorten vragen – hier alvast een woordje uitleg. 

1) Anagrammen: We zoeken de namen van 5 woningen die jullie tijdens de wandeling zullen 
tegenkomen. De namen zijn echter helemaal door elkaar gehaald, en de bedoeling is dat jullie de 
letters terug in de juiste volgorde zetten.  

 Let op: deze namen moeten jullie ook in de volgorde van het parcours noteren (d.w.z. de 
eerste woning die je tegenkomt, die zet je bij nummer 1, de twee bij nummer 2, enz…) 

2) Foto’s: Op het invulformulier vinden jullie 9 (detail)foto’s die wij langs het parcours getrokken 

hebben. Bij elke foto staat een vraag.  

 Let op: de foto’s staan door elkaar, dus niet op volgorde van de wandeling. 

3) Vragen: We hebben voor jullie 16 vragen opgesteld waarop jullie de antwoorden tijdens jullie 
wandeling zullen tegenkomen. Gelieve die zo correct en volledig mogelijk te beantwoorden. 

 Tip: de vragen staan in volgorde van het parcours (in de aangegeven looprichting) 

4) Schiftingsvraag: Deze zal beslissend zijn in het geval dat er meerdere deelnemers zijn met 
eenzelfde hoogste aantal juiste antwoorden. 

 
Nadat jullie de tocht tot een goed einde hebben gebracht, kunnen jullie de ingevulde 
antwoordformulieren binnenbrengen bij één van de bestuursleden.  

Deze antwoordformulieren zijn genummerd. We kunnen dus slechts de unieke antwoordformulieren 
als geldig beschouwen, geen kopieën. De gelukkige winnaars worden persoonlijk op de hoogte 
gesteld.  

 

Aandacht:  

 Wij vragen u vriendelijk om de actuele coronamaatregelen te respecteren.  

 Gelieve te allen tijde ook de wegcode te respecteren.  

 De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

 

VEEL WANDEL- EN ZOEKPLEZIER ! 
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Wandelroute 

Wegbeschrijving 

 Vertrek aan ‘Ontmoetingscentrum Ter Kale’, Brouwerijstraat 4, Landegem (aan de 

brug van Landegem dorp) 

 Ga de brug over aan de rechterkant. De zoektocht start over de brug.  

 Ga rechtdoor = Brouwerijstraat 

 Op het einde van de straat, sla links af = Moutputstraat 

 Neem de eerste straat rechts = Gaverstraat 

 Blijf deze straat volgen: bocht naar rechts, bocht naar rechts, bocht naar links 

 Sla rechts af, het betonwegeltje in = Leenwegel Dit wandelpad gaat over in een 

straat. 

 Op het einde, sla links af = Kleine Heirenthoek 

 Sla op het einde opnieuw links af = Kleine Heirenthoek 

o Opgelet, wegenwerken! 

 Sla tussen huisnr 6 en 8 het wegeltje rechts  in = Overdam  

 Volg het wegeltje rechts mee.  

 Terug op de weg, sla je rechts af = Grote Heirenthoek 

 Neem de eerste straat links = Hekstraat 

 Op het einde, sla links af = Maalderijstraat 

 Ga onder de spoorweg door en sla rechts af = Lambroekstraat 

 Aan de vaart, sla rechts af, terug onder de spoorweg = Trekweg 

 De dreef gaat over in een straat. Op het einde van de straat sla je rechts af = 

Brouwerijstraat 

 Ga tot aan het graspleintje en steek de brug over.  

 Je bent terug aan je vertrekpunt. 
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Anagrammen van woningen 

Welke namen van huizen gaan schuil achter deze anagrammen?  

Zet de letters terug in de juiste volgorde. Noteer de huizen in volgorde van het parcours. 
Dus het eerste huis dat je tegenkomt bij nummer 1, het tweede huis bij nr 2, …) 

 Naam van het huis in volgorde van het parcours 

doctors hef hes 
 

1. Hof ten Briele 

hoera bevend geven 
 

2. Hof ter dossche 

ha cash fopt  
 

3. gaverbeekhoeve 

hier beloften 
 

4. hoeve Vandenberge 

hotels tenue  
 

5. ‘t Schaaphof 

gebak he veevoer  
 

      6.  Ten Elshoute  
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Foto’s 

 

3     
 
Deze oude ploeg is eigendom van een boerderij. 
Wanneer werd de oorspronkelijke boerderij gebouwd?   1393 

1 

 

 
Straat: 

  Gaverstraat 

2 

 
 

Wat is dit? 
Oude munitiekist 
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4 

 
 

Wat is hier verkrijgbaar?  
 

Honing van de imker 
 

5 

 
 

Straat en nummer:  
 

Brouwerijstraat 39 
 

 

 

 

6 

 
Straat en nummer:  

 

Gaverstraat 6 
 

 
 

 

 

 

7 

 
Geef de naam van de straat waar je zeker 

welkom bent:  
 

Grote Heirenthoek 
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8 

 
Straat en nummer: 

 
Brouwerijstraat 26 

 

 

9 

 

 
Van welke hoeve is dit het hek? 

 

Gaverbeekhoeve 
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Vragen 

1. Hoe oud was Aimé Meiresonne toen hij stierf (in jaren). 

77 

2. Wat kunnen kinderen doen in Hof Ten Briele?  

Natuurlijk paardrijden 

3. Wie zit er verstopt achter OLVvH? Volledige naam.  

Onze Lieve Vrouw van Halle 

4. De toegang tot de vijver is verboden. Hoeveel keer wordt dit gemeld? 

2 of 3 (beide antwoorden zijn goed omdat het 3de bordje gedurende de tocht 
weggewaaid is) 
 

5. Welke organisatie heeft hier een item verstopt? (laat het zeker hangen)  

 

 

 

    Official geocahe

 
6. Voor wie moet je opletten in Leenwegel 5 ?  

beware of the dog/hond 
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7.  Geef het huisnummer. 13 

 

8. Welke Fleur kweekt bloemen? 

Fleur Couleur 

9. Hoeveel korporaals zijn er gestorven aan Hoeve Van Parijs? 

3 

10. Geef het nummer van de grijze lichtpaal met een afwijkend licht. 

556 

11. Met welk personage kun je de over de spoorwegbrug wandelen?  

slodderspook 

12. Hoeveel trapjes hoogteverschil heeft het watervalletje? (tip: luister goed!) 

2 

13. Geef het nummer van deze boom.

 

 

 

19323 
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14. Om hoe laat is de tijd blijven stilstaan in Trekweg 2?  

Alles goedkeuren. Klok is enkele keren verzet. 

15. Wanneer en door wie werden muurbloempjes geschilderd?  

Corobie 2020 of coronannie 2020 

16. Welke soldaat vind je in een uitschuifbare lade?  

Valére De Boodt 

 

Schiftingsvraag 

Het Gymna team bestaat uit 49 trainers en bestuursleden. Wat is de lengte van het volledige 
team in cm?  

8248 cm 

 

 

 

Formulieren kunnen binnengebracht worden t/m 22 april bij 

 Sabina Verheyden: gymnalandegem@skynet.be - Grote Heirenthoek 33, Landegem  

 Annick De Coster: de.coster.annick@telenet.be - Moorstraat 8 bus A, Landegem 

 Valerie Boone: valerieboone@gmail.com - Diepestraat 7B, Merendree 

 Florien Serlet: florien.serlet@gmail.com - Reibroekstraat 89 – Hansbeke 

 Debby Bekaert: d-bekaert@hotmail.com – Leest 140 – Lievegem 
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