
Stekene gespot ? 

Stekene gevonden ! 

Spannende zoektocht 
van 7km 

voor het hele gezin ! 



Rallyregels!
BELANGRIJK: vooraf lezen!
Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen 
terugvinden zoals deze geschreven staat in je opgave (hoofdletters of kleine 
letters hebben geen belang, wel de schrijfwijze)
Voorbeeld: “kerkstraat” = “Kerkstraat” = “KERKSTRAAT”
                 “kerkstraat” is echter niet gelijk aan “kerk straat” of “kerksstraat”

Staat de tekst niet tussen aanhalingstekens dan moet je op zoek naar het 
voorwerp of de afbeelding.
Voorbeeld: kerk: je moet zoeken naar een kerk of een afbeelding ervan

Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze
dan steeds volledig en identiek over.

Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen

Er kunnen strikvragen voorkomen. Lees dus elke vraag zeer aandachtig. 
Antwoorden als “strikvraag”, “gaat niet”, ”onmogelijk” gelden niet als antwoord

Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk 
vermeld in de vraag of opgave

Opgelet!
Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.
Als in de vraag specifiek vermeld wordt “volgens gegevens hier te vinden” of 
“hier”, bedoelen we op de plaats of in de onmiddellijke omgeving waar deze 
vraag gesteld wordt

Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of 
deurbellen zoeken.

De vragen kunnen opgelost worden met de gegevens die je vindt langs de 
route of die in de tekst staan. Je hoeft nergens binnen te gaan, tenzij dit 
uitdrukkelijk vermeld wordt.  Uiteraard zijn er terug doordenkers.

Naast de tekstvragen is er ook een fotovraag. De tekstvragen staan in volgorde
van het wandeltraject. De foto’s daarentegen staan in willekeurige volgorde, 
goed uitkijken is dus de boodschap.



Route + tekstvragen (vergeet ook de fotovraag niet)
de zoektocht is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk, rolstoelvriendelijk, 
loopfietsvriendelijk, ...  Neem op warme dagen drankjes en zonnecreme 
mee ... . 

We gaan van start aan Brasserie het Zomerhuis, Brugstraat 33, Stekene.  Er is 
parkeerplaats op de Brugstraat, de Spoorwegwegel en aan de Brasserie zelf.
Met onze rug naar de brasserie verlaten we het park en gaan rechtsaf richting 
Stekense vaart.

Vraag 1: 
Wie maakt er deel uit van Park Zomerhuis volgens gegevens hier 
aanwezig? 

Aan de vaart gekomen, kan je even genieten van het uitzicht, de eendjes en de
ganzen.     

Vraag 2:
Wanneer werd de omgeving van de Vaart geklasseerd als 
stiltegebied ? 

We stappen verder rechtdoor over de brug. We steken de straat (Bosdorp) over
en wandelen verder op de route richting Aveve. 

Vraag 3: Wat is de huidige slogan van de Aveve volgens gegevens hier 
aanwezig ? 

We nemen links het wandelpad rechtover de ingang van de Aveve om zo in de 
nieuwe wijk te komen.  Op het einde van het wandelpad volgen we rechts mee 
(Varenstraat).  Op het einde steken voorzichtig de straat (Bosdorp) over en 
gaan naar rechts.  

100 meter verder slaan we links af de Heimeerstraat in. 

Vraag 4:
Wie contacteren we het best voor 'binnen en buitenschilderwerken' 
volgens gegevens hier aanwezig ? 

We vervolgen onze weg.  De straat gaat over van asfalt naar onverharde weg.  
We wandelen verder door de velden en genieten van de rust, het groen en de 
Stekense natuur.   

Vraag 5:
Wie of wat kan je contacteren uit het Anagram – O. GRASLAT - volgens
gegevens hier aanwezig? 

We vervolgen onze weg.  Geen paniek, de Heimeerstraat is een hele lange 
straat.  We wandelen voorbij de Meulevijverstraat tot we op een T-splitsing 
komen. We slaan rechtsaf.  De onverharde weg eindigt en gaat terug over in 
asfalt.  We slaan rechtsaf de Lunterbergstraat in.



We zijn nu halverwege onze wandeling.  Je kan in deze 
straat even halt houden voor een hapje en/of een drankje 
bij BBQ Cro Magnon voor we verder wandelen.  

We blijven deze weg volgen.

Vraag 6:
Welke camping bevindt zich in deze straat volgens gegevens hier 
aanwezig?

Op het einde van de straat steken we voorzichtig de baan (Heirweg) over en 
komen zo in de Wittingstraat.  Even verder slaan we rechtsaf het Nieuwstraatje
in. 
 
Vraag 7:
Naar welk knooppunt wandelen we ?  

Op het einde slaan we links af, de Polken in.   

Vraag 8:
In deze straat heeft één huis een eigen naam, wat is de naam van het huis?

We nemen de zandweg (Huickstraat) rechts voor de spoorwegzate. 
Deze niet verharde weg maakt deel uit van de MTB blauwe route.

Vraag 9:
Wie is de initiatiefnemer van de MTB routes? 

Bij het kruisen van de Huickstraat en de spoorwegzate nemen we de 
spoorwegzate om zo terug naar onze vertrekplaats te gaan.

Vraag 10: Wat is “DE STEKENSE SNUFFELHOND” 

We stappen de zate volledig ten einde, steken voorzichtig Bosdorp over,  
kruisen de Stekense vaart en staan opnieuw aan de Brasserie het zomerhuis. 

Welkom terug ! 
Zo, alles goed gevonden, is dit niet het geval dan hebben jullie hopelijk wel 
van de wandeling genoten.

Alles ingevuld ? 
Dan steek je je deelnameformulier in de brievenbus bij één van onze 
vrijwilligers vermeld op je antwoordformulier.  Vul zeker een adres of email 
adres in, dan kunnen we je contacteren als je in prijzen valt.  
Winnaars zullen ook vermeld worden op onze website en op facebook.

Laat een reactie of wat fotootjes achter op onze 
facebookpagina... dat vinden wij leuk ! 



Fotovraag
Over het hele parcours hebben we in willekeurige volgorde een aantal foto's 
genomen. Bedoeling is deze foto's te verbinden met een vermelding (woord, 
naam, nummer, afkorting, jaartal, ...)die je in de buurt van deze detailfoto kan 
vinden. Opgelet: zoals je kan zal merken zijn er 9 foto's en 15 vermeldingen. 
Dat betekent dat 6 van de vermeldingen bij geen enkele foto horen. 

Vermeldingen :
21 privaat 27

11 zomerhuis 16
47 spreuk 45

18 Stekene 13
29 mooi 23

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8 Foto 9





Antwoordformulier:

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

Straat: .....................................................................................

Postcode: .................................................................................

Gemeente: ...............................................................................

E-mail/Telefoonnr: .....................................................................

Lid Gezinsbond: Ja/Neen --> lidnummer .......................................

Antwoorden van de zoektocht 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)

Antwoorden voor de Fotovraag 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Het antwoordformulier mag terug bezorgd worden bij voor 15 oktober 2021:
Els D’Eer, Frans Van Brusselstraat 62, 9190 Stekene

Vergeet zeker je e-mailadres (of telefoonnr als je geen email hebt) niet te vermelden
zodat we jou kunnen contacteren, mocht je in de prijzen vallen. 




