Stad Torhout

Wijk Driekoningen

Van 1 juni tot 20 augustus 2019

Elfde Familiale

FOTOZOEKTOCHT

Zomerfeesten Driekoningen

REGLEMENT
Wij heten u van harte welkom op deze elfde Driekoningen-fotozoektocht. De opdracht bestaat in het
terugvinden van de 35 bijgevoegde foto’s langs een parcours van ca. 20 km. Deze fotozoektocht is zeer
eenvoudig en bevat geen enkele strikvraag.
Het te volgen parcours om de foto’s terug te vinden wordt beschreven met een reeks genummerde
opdrachten (wegbeschrijving). Deze opdrachten moeten in de opgegeven volgorde worden uitgevoerd.
Tussen twee opdrachten moet steeds de weg het meest rechtdoor worden gevolgd. Wat in de
wegbeschrijving tussen dubbele aanhalingstekens staat moet langs de weg als tekst worden teruggevonden.
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Wat niet tussen dubbele
aanhalingstekens staat moet als voorwerp of een afbeelding daarvan worden teruggevonden.
Bij elke foto hoort een vraag die in de bijgevoegde vragenlijst hetzelfde nummer heeft als de foto. Elke vraag
kan worden opgelost met gegevens die terug te vinden zijn in een straal van 25 meter van het
gefotografeerde. Boeken of internet moeten niet worden geraadpleegd.
De foto’s zijn in willekeurige volgorde gerangschikt en werden niet bijgewerkt. Er zijn geen foto’s terug te
vinden langs of bij het dwarsen van drukke wegen die in de wegbeschrijving als “hoofdweg” worden vermeld.
Alle foto’s en gegevens om de vragen op te lossen zijn duidelijk zichtbaar van op de openbare weg. Private
eigendommen en opritten van woningen mogen niet worden betreden. Er moet ook niet worden gezocht op
de bevloering van het voetpad noch op het wegdek.
Bij elke vraag staan een aantal mogelijke antwoorden. Het juiste antwoord op een vraag is steeds bij de
opgegeven mogelijkheden terug te vinden. Op elke vraag is maar één antwoord mogelijk !
Bij het oplossen van de vragen heeft een afbeelding van een voorwerp of een persoon (of een herkenbaar
deel ervan) dezelfde waarde als het voorwerp of de persoon zelf.
Er zijn ook twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde deelnemers
te rangschikken. Zijn er nadien nog ex-aequo’s dan telt het nummer van het antwoordformulier om de
volgorde in de uitslag te bepalen. Het laagste nummer komt eerst.
De antwoorden op de vragen moeten worden ingevuld in de overeenkomende vakjes van het bijgevoegd
antwoordformulier. Doorschrappingen of uitleg bij het antwoord zijn niet toegestaan en worden als een
foutief antwoord beschouwd. Vergeet vooral niet uw naam en adres op het antwoordformulier te noteren
in de daarvoor beschikbare ruimte. Het antwoordformulier moet uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2019 om
24 uur worden ingediend bij Jef Delrue, Rijselstraat 73 bus 0.2, 8820 Torhout.
De prijsuitreiking van de zoektocht gaat door op zaterdag 24 augustus 2019 om 20 u. na de jaarlijkse barbecue
in Parochiehuis De Biekorf, Steenveldstraat 2 te Torhout. Inschrijven voor de barbecue kan via het formulier
achteraan in deze brochure. Deelname aan de barbecue is niet verplicht. Wie zijn antwoordformulier tijdig
heeft ingediend ontvangt een prijs. Prijzen die op de avond van de prijsuitreiking niet worden afgehaald
blijven eigendom van de inrichters.
Mogelijke wijzigingen in de zoektocht zullen worden medegedeeld bij de ingang van parochiehuis De Biekorf
op de plaats van de start en op de website www.wrvzoektochten.be.
De zoektocht is in de eerste plaats bedoeld voor fietsers. Er is echter voor gezorgd dat de tocht ook met een
ander voertuig kan worden afgelegd. Gelieve op de autoluwe wegen dan ook de snelheid aan te passen om
de andere weggebruikers niet te hinderen. Overigens moet elke deelnemer tijdens de zoektocht het
verkeersreglement steeds naleven. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor
ongevallen of onregelmatigheden naar aanleiding van de zoektocht en/of de prijsuitreiking. Elke deelnemer
gaat onvoorwaardelijk akkoord met de beslissingen van de inrichters in verband met deze zoektocht.
VEEL ZOEKPLEZIER !!!

WEGBESCHRIJVING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De zoektocht gaat van start op de parking voor de kerk Sint-Jozef Arbeider in de Steenveldstraat.
Verlaat de parking naar rechts.
Bij huisnummer “2” asfaltweg naar links (Zeeweg).
Volg deze weg in noordelijke richting tot bij de hoofdweg.
Bij vluchtheuvel, hoofdweg naar links (Sparappelstraat).
Bij verkeersspiegel naar links (Wijnendalestraat).
Bij “ESTETIKA NEL” naar rechts (Camiel Meysmanstraat).
Betonweg naar links (Kloosterstraat).
Bij de kerk naar rechts (Alberic Deleustraat).
Aan het einde van de weg naar links (Steenstraat richting Ichtegem).
Bij witte pijl op verkeersbord rechtdoor over de brug.
Bij “DE KODDAERT” rechtdoor (Schoolstraat).
Hoofdweg dwarsen (Veldstraat). GEVAARLIJK KRUISPUNT !!!
Aan het einde van de weg naar rechts.

Op sommige dagen is deze weg naar rechts afgesloten door wegeniswerken. In dat geval moet hier naar links
worden gereden. Verder bij de hoofdweg naar rechts en bij de eerstvolgende viersprong opnieuw naar rechts.
Aansluitend de weg volgen tot in het centrum van Ichtegem en daar vervolgen met wegopdracht 18. Tussen
de wegopdrachten 14 en 18 zijn geen foto’s terug te vinden !!!
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bij “UITGEZONDERD” op verkeersbord meebochten naar links.
Bij “KAPSALON KATRIEN” naar links (Sportlaan).
Aan het einde van de weg naar rechts en hoofdweg volgen tot in het centrum van Ichtegem.
Parkeer uw voertuig op de parking links van de weg (Markt).
Tijd om de benen eens te strekken en de markt van Ichtegem te verkennen.
Verlaat de parking tussen de kerk en Café De Somme.
Onmiddellijk meebochten naar rechts en naast de kerk blijven rijden.
Bij verkeersspiegel naar links (Mexicostraat).
Bij “DAENE TUINTEAM” op afsluiting meebochten naar links.
Bij groene “31” rechtdoor (Panoramastraat).
Bij knooppunt “31” betonweg naar links.
Bij viersprong met “KOEKELARE” hoofdweg dwarsen (Bergstraat). GEVAARLIJK KRUISPUNT !!!
Bij “ICHTEGEM” op gemeentenaambord meebochten naar links.
Bij groene “75” naar links en rechtdoor rijden tot aan de hoofdweg.
Fietsers dwarsen voorzichtig deze hoofdweg en volgen de Zuster Clarastraat over ca. 400 m. tot bij de
kapel waar verder rechtdoor moet worden gereden om aansluitend te vervolgen met wegopdracht 33.
Automobilisten berijden de hoofdweg naar links en vervolgen met wegopdracht 30.
Bij vluchtheuvel hoofdweg naar rechts.
Bij tankstation nabij viersprong kasseiweg naar rechts (Fonteinstraat).
Bij kapel naar links.
Bij glascontainer ter hoogte van knooppunt “75” hoofdweg naar rechts.
Bij verkeerslichten naar rechts (richting Torhout).
Na ca 175 meter bij “TORHOUT” op gemeentenaambord naar links. (Gravinnestraat) VOORSORTEREN !!!
Aan het einde van de weg bij “FABRIEK” naar links (Breestraat).
Bij huisnummer “102” over de brug rijden.
Bij viersprong betonweg naar rechts (Consciencestraat).
Bij het voormalig station van Wijnendale eindigt de zoektocht naar foto’s.

Dorstige kelen en/of hongerige magen kunnen hun gading vinden in de hier gevestigde tearoom. Er zijn hier
ook bijkomende formulieren van deze zoektocht te verkrijgen.
40.
41.
42.
43.

Om de startplaats van de zoektocht te bereiken moet verder rechtdoor worden gereden.
Bij “ZWAAR VERKEER” rechtdoor (Oude Wijnendalestraat).
Bij kapel ter hoogte van huisnummer “1” rechtdoor en onmiddellijk meebochten naar links.
Volg de Steenveldstraat tot bij de parking voor de kerk.

EINDE VAN DE ZOEKTOCHT !
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VRAGENLIJST
1. Wat is de betekenis van het woord dat kan worden gevormd door in de naam van de bijhorende woning
twee klinkers te schrappen ?
Mogelijke antwoorden : bedwelming – dapper persoon – glas bier – goal – lus van touw
2. Wat is de som van de drie opeenvolgende getallen die hier in een telefoonnummer voorkomen ?
Mogelijke antwoorden : 102 – 105 – 108 – 111 – 114
3. Welk soort getal is het bijhorende huisnummer ?
Mogelijke antwoorden : tweevoud – drievoud – vijfvoud – zevenvoud – priemgetal
4. Hoeveel goudkleurige sterren komen voor op het plafond van dit gebouw ?
Mogelijke antwoorden : 20 – 21 – 22 – 23 – 24
5. Welk tweeletterwoord komt tweemaal voor in het hierbij horende woord ?
Mogelijke antwoorden : AL – ER – EN – RE – TE
6. Hoeveel letters komen in bovenstaande naam van dit gebouw slechts éénmaal voor ?
Mogelijke antwoorden : 8 – 9 – 10 – 11 – 12
7. Van welk cijfer is In een straal van 5 meter het kwadraat in groene kleur vermeld ?
Mogelijke antwoorden : 5 – 6 – 7 – 8 – 9
8. Hoeveel letters telt het woord dat hierboven zowel in hoofdletters als in kleine letters voorkomt ?
Mogelijke antwoorden : vijf – zes – zeven – acht – negen
9. Naar welk voorwerp dat hier is afgebeeld verwijst een hier terug te vinden familienaam ?
Mogelijke antwoorden : bel – ketel – kuip – poort – tang
10. In welk jaar overleed deze persoon ?
Mogelijke antwoorden : 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949
11. Wat is de som van de vier cijfers van het bouwjaar van het bijhorende gebouw ?
Mogelijke antwoorden : 16 – 17 – 18 – 19 – 20
12. Welk dier is hier boven de bel meer dan eens afgebeeld ?
Mogelijke antwoorden : hond – kat – panda – uil – zwaluw
13. Welk woord komt hier onmiddellijk na het woord “LISTRAC” ?
Mogelijke antwoorden : CHABLIS – MEDOC – PAUILLAC – SAVOIE – VOUVRAY
14. Welk lichaamsdeel wordt hier in het meervoud vermeld ?
Mogelijke antwoorden : arm – hoofd – mond – teen – voet
15. Welke letter moet in een hier terug te vinden naam worden vervangen om de naam van een vogel te
bekomen ?
Mogelijke antwoorden : A – B – C – D – E
16. Welke dieren deden hier (volgens een opschrift) destijds een nu nog zichtbaar rad draaien ?
Mogelijke antwoorden : ezels – honden – ossen – paarden – varkens
17. Welk woord dat een getal aangeeft wordt bekomen door in bijhorende familienaam eenzelfde letter
driemaal te schrappen ?
Mogelijke antwoorden : EEN – DRIE – VIER – TIEN – ELF
18. Hoeveel verschillende merknamen van machines die op dit bord voorkomen tellen meer klinkers dan
medeklinkers ?
Mogelijke antwoorden : één – twee – drie -vier – vijf

19. Welk getal dat aan de overzijde van de straat onder een groengekleurd woord “AFSLUITINGEN” voorkomt
heeft de hoogste waarde ?
Mogelijke antwoorden : 71 – 72 – 73 – 74 – 75
20. Wat is een synoniem van het negen letters tellend woord dat op dit bord voorkomt ?
Mogelijke antwoorden : clown – oefenles – sierplant – vlag – wanklank
21. Welk cijfer komt hier op een metalen plaat(je) onmiddellijk na de cijfers ‘3366’ ?
Mogelijke antwoorden : 5 – 6 – 7 – 8 – 9
22. Welk woord dat een tijdsduur aangeeft is als deel van een naam hieronder terug te vinden ?
Mogelijke antwoorden : DAG – WEEK – MAAND – JAAR – EEUW
23. Hoeveel letters telt het (West-Vlaams) woord dat hierboven terug te vinden is ?
Mogelijke antwoorden : 7 – 8 – 9 – 10 – 11
24. Tot welk groep behoort het dier waarvan de naam in de dichtstbijzijnde straatnaam op een plaatselijk
straatnaambord terug te vinden is ?
Mogelijke antwoorden : insecten – reptielen – vissen – vogels – zoogdieren
25. Wat is het verschil tussen de twee jaartallen uit deze eeuw die hier op een bord op dit gebouw zijn
aangebracht ?
Mogelijke antwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5
26. Welke meisjesnaam staat hieronder ?
Mogelijke antwoorden : Maaike – Maria – Marleen – Marthe – Martine
27. Van welke in wielermiddens gekende ‘kuitenbijter’ is de naam hierboven vermeld ?
Mogelijke antwoorden : Kemmel – Kwaremont – Poggio – Tourmalet – Ventoux
28. Hoeveel maal staan op de voorzijde van dit bord twee letters naast elkaar die in het alfabet ook naast
elkaar voorkomen ?
Mogelijke antwoorden : driemaal – viermaal – vijfmaal – zesmaal – zevenmaal – achtmaal
29. Hoeveel letters telt de straatnaam die niet thuishoort in de reeks van tien plaatselijke straatnamen die
hier op eenzelfde bord terug te vinden zijn ?
Mogelijke antwoorden : 10 – 11 – 12 – 13 – 14
30. Welke jongensnaam is hier meer dan eens terug te vinden ?
Mogelijke antwoorden : Jozef – Karel – Roger – Walter – Willy
31. Welke letter wordt in de bijhorende tekst slechts éénmaal gebruikt terwijl dit normalerwijs tweemaal
vereist is ?
Mogelijke antwoorden : K – A – P – E – R
32. Welk drieletterwoord kan worden gevormd met de letters die slechts éénmaal in de bijhorende naam
voorkomen ?
Mogelijke antwoorden : BAS – BEL – BIS – BOS – BUI
33. Van welk decennium uit de vorige eeuw dateert dit gebouw ?
Mogelijke antwoorden : eerste – tweede – derde – vierde – vijfde
34. Van welk lichaamsdeel is de naam een deel van de bijhorende familienaam ?
Mogelijke antwoorden : arm – hand – hoofd – teen – voet
35. Hoeveel maal komt de lettergroep ‘BOS’ op dit bord voor als woord of als woorddeel ?
Mogelijke antwoorden : vijf – zes – zeven – acht – negen

SCHIFTINGSVRAGEN
Schiftingsvraag 1 :
Noteer het bonusnummer van de lottotrekking van woensdag 21 augustus 2019.
Schiftingsvraag 2 :
Noteer de som van de zes cijfers van de jokertrekking van woensdag 21 augustus 2019.

***************************************************************************************

Zaterdagavond 24 augustus 2019 om 18 u
Barbecue
Het feestcomité en het dagelijks bestuur van Parochiehuis De Biekorf nodigen alle deelnemers aan deze
zoektocht graag uit op het feestmaal dat de prijsuitreiking van de zoektocht voorafgaat. Om de organisatie
vlot te laten verlopen wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven.
U wordt vanaf 18 u verwacht voor een aperitief gevolgd door een uitgebreide barbecue en een toetje om
mee af te sluiten.
Volwassenen betalen hiervoor 15 €. Voor kinderen uit de lagere school wordt 7 € gevraagd. Kleuters kunnen
gratis mee-eten.
Er kan worden ingeschreven door onderstaand strookje in te vullen en bij het antwoordformulier van de
zoektocht te voegen. Betaling kan de avond zelf bij de ingang van de zaal.

Feestmaal vóór de prijsuitreiking van de fotozoektocht

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schrijft in voor het feestmaal op zaterdag 24 augustus 2019 om 18 u.
Aantal volwassenen :

. . . . . . . . . . x 15 € = …………€

Aantal kinderen lagere school :

. . . . . . . . . . x 7 € = …………€
________
Totaal : …………€

