Bubbelwandeling met fotozoektocht
Antwoordformulier
Voor u vertrekt…
•
•
•

•
•
•

Hulplijn :
1 2 3

Deze wandeling van 7 km gaat soms over kleine bospaadjes. Doe goed schoeisel aan.
Het traject is niet overal geschikt voor kinderbuggy’s.
Foto’s kunnen langs beide kanten van de weg genomen zijn, tenzij expliciet het tegendeel wordt
aangegeven in de routebeschrijving. Bij elke foto hoort een opdracht die u invult op hetzij de
hulplijn, hetzij de eindoplossing zoals aangegeven. Neem een balpen mee.
De foto’s staan door elkaar, dus niet chronologisch volgens de wandeling.
Hou u steeds aan de wegcode en hou het veilig.
Maak een leuke foto van uw bubbel ergens onderweg en stuur die door naar de Facebookpagina
“Gezinsbond ZES”. Deze foto’s kunnen ook gepubliceerd worden op onze website
(www.gezinsbondzes.be) tenzij uw uitdrukkelijk verzet hiertegen.
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Code :

:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bent u lid van Gezinsbond ZES? ja / nee
(Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen bereiken indien u gewonnen heeft)

Gelieve dit formulier:
•
•

in de brievenbus te deponeren in de Kleine Meerlaan 12, 9620 Zottegem
of te mailen naar ons e-mailadres: info@gezinsbondzes.be.
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Routebeschrijving bubbelwandeling Gezinsbond ZES
•

•
•
•
•
•
•
•
•

U start aan het Egmontkasteel (bibliotheek) in centrum Zottegem. Er is daar voldoende parkeerplaats.
Zoek aan de benedenkant van de parkeerplaats (parking Z) het begin van de Leirensweg (onverharde
weg).
Loop steeds rechtdoor het Beislovenpark. Aangekomen op de Beislovenstraat slaat u linksaf.
Volg de Beislovenstraat tot op een T-kruispunt en sla dan rechtsaf (klein paadje).
U komt uit op de wijk Kleine Lage. Blijf rechtdoor lopen (al zijn er een paar lichte bochten; huisnummers
30 en 10 moeten langs uw rechterkant liggen). U komt uit op de Elenestraat.
Sla linksaf en volg de Elenestraat langs de linkerkant (er zijn geen foto’s genomen langs de rechterkant)
tot aan de Lippenseweg die u links inslaat.
Volg de Lippenseweg helemaal tot het einde en geniet van het glooiende landschap en de vergezichten.
Na een bocht van 90° naar rechts op het einde van de Lippenseweg, sla dan links af om de
Lippenhovestraat te gaan volgen.
Blijf deze kasseistrook volgen tot helemaal boven het plateau en sla dan linksaf in de Velzekestraat.
Volg de Velzekestraat helemaal tot beneden tot u een beek hoort klateren.

Hier bent u ongeveer halverwege de wandeling. Als u beslist om hier te stoppen en later het tweede
deel te doen, kan u rechtdoor de Velzekestraat blijven volgen. Bij het eerstvolgende kruispunt slaat u
linksaf, de Beislovenstraat in en komt u uit op het beginstuk dat u gewandeld heeft. Volg dit dus in
omgekeerde richting en u komt terug op de parking uit. Voor het tweede deel van de wandeling moet u
uiteraard terugkomen naar dit punt.
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Achter deze beek slaat u rechtsaf, het Jan De Lichtepad op.
Nadat u alle struikrovers van de bende van Jan De Lichte hebt verslaan, passeert u een waterbekken. Laat
dit waterbekken links van u, loop over het bruggetje en sla rechtsaf.
De beek blijft aan uw rechterkant en als u aan een kruispunt bent aangekomen, blijft u “route 89” rechtsaf
volgen.
U komt uit op een rustig plekje waar er een bankje staat. Sla linksaf, ga niet over de brug, maar rechtdoor
zodat de beek zich steeds aan uw rechterkant bevindt.
U komt uit op de Beugelstraat, die u oversteekt. Een beetje verder op deze kasseistrook ziet u het vervolg
van het Jan De Lichtepad aan de rechterkant. Volg dit pad (ook Herenput genoemd) tot aan de
Knutsegemstraat en sla linksaf. Ongeveer 50 meter verder slaat u terug linksaf (voor de
elektriciteitscabine).
Volg dit pad tot op het einde, dat u brengt op de Beugelstraat. Sla rechtsaf, hou rechts een honderdtal
meter aan en sla dan rechtsaf (onverharde weg). Deze weg (ook een deel van een mountainbikeroute)
loopt naar omhoog en als u de top bereikt, geniet van het 360° panorama.
Als u de afdaling inzet, ziet u recht voor u een dikke wilg. Hierin zit een kistje verstopt waarin de code zit
om de oplossing te ontcijferen. Neem er één briefje uit en stop aub alles netjes terug op zijn plaats zodat
andere wandelaars er ook kunnen van genieten.
Daal verder af tot u op een T uitkomt en sla linksaf. Deze onverharde weg heet de Vollander. Blijf
rechtdoor gaan bij de splitsingen.
U komt terug uit op de Beugelstraat, die u oversteekt om de Veldstraat in te lopen.
Winkelen zoals in de Veldstraat in Gent zal u niet kunnen doen, maar des te meer genieten van de natuur.
De Veldstraat blijf je rechtdoor volgen, eerst via een holle weg die verder uitmondt in de Meersstraat.
Blijf de Meersstraat volgen (draait wat naar rechts op het einde) zodat u terug uitkomt op de Graaf van
Egmontstraat en zo bent u terug op uw startplaats aangekomen. Hopelijk heeft u genoten van deze
wandeling!
Ten slotte: u heeft gewandeld door 4 deelgemeenten van Zottegem, waaronder Velzeke. Met de eerste
letter van de 3 andere deelgemeenten kan u een getal vormen. Plaats dit in de eindeoplossing op plaats
11.
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Opdrachten bij de foto’s
Foto 1:
Het getal helemaal onderaan plaatst u in de hulplijn op plaats 1, 26 en 28.
Foto 2:
Plaats de letter die hier het meest in voorkomt, op plaats 27 van de eindoplossing.
Foto 3:
Plaats de eerste letter van het eerste woord op dit bord op plaats 30 van de eindoplossing.
Foto 4:
Op deze plaat staan een aantal bomen vermeld. Zoek de boom die als een letter kan geplaatst worden in
de eindoplossing op plaats 6.
Foto 5:
Van het kommagetal onderaan het plaatje neemt u het cijfer voor de komma. Dit cijfer plaatst u in de
hulplijn op plaatsen 2, 12, 13, 19, 24, 29 en 31.
Foto 6:
Zet het eerste cijfer van dit huisnummer op plaats 23 van de hulplijn en het tweede cijfer op plaats 22 van
de hulplijn.
Foto 7:
Het eerste cijfer van dit huisnummer plaatst u op de hulplijn op plaatsen 5, 9, 14, 25 en 32.
Foto 8:
Plaats het huisnummer van de verantwoordelijke uitbater in de hulplijn op plaats 8.
Foto 9:
Het cijfer dat het meest voorkomt op de volledige plaat, plaatst u in de hulplijn op plaats 16.
Foto 10:
Het eerste cijfer van het zeshoekig kadertje onderaan plaatst u in de hulplijn op plaats 3.
Foto 11:
Neem de eerste letter van het beroep en vul dit in op plaats 33 van de eindoplossing.
Foto 12:
Plaats de tweede letter van de naam van de bij in de eindoplossing op plaatsen 4, 17 en 21.
Foto 13:
Neem de laatste letter van de pils waar hier het meest reclame mee gemaakt wordt en plaats deze in de
eindoplossing op plaats 20.
Foto 14:
Zet de eerste letter van de bijhorende plaat in de uiteindelijke oplossing op plaats 10, 15 en 18. Zet de
derde letter op plaats 7 in de eindoplossing.
3

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

4

