* * Wandelzoektocht Borluutkermis 2019 * *
voor iedereen die er zin in heeft
Ruim 10 kilometer wandelen over meestal rustige wegen; wat keuvelen en genieten, bijvoorbeeld
op één van de bankjes naast het parcours. Ondertussen komt het er wel op aan oog te hebben
voor 2 reeksen fotovragen: dat is het recept van de 'Borluutkermis Wandelzoektocht 2019'. Je
krijgt ook wat andere vragen voorgeschoteld die je aandacht op enkele merkwaardigheden richten.
Kies een mooi moment uit en ga op pad! Als je het antwoordformulier tijdig en goed ingevuld
terug bezorgt, win je misschien wel een prijsje...
De wandeltocht start en eindigt op de locatie van de kermistent, zijnde het basketbalpleintje aan de
Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem. Veel plezier!

De route

Begroet voor je vertrekt even de stenen leeuw aan dit plein. Zo sta je meteen aan de goede kant van de straat
om naar de verkeerslichten op de Kortrijksesteenweg te wandelen.
Knopje indrukken, geduldig wachten en dan oversteken. Zodra je dat hebt gedaan, ga je naar links en neem je
de eerste straat rechts.
Nu gaan we even kronkelen. Aan het eerste T-kruispunt ga je rechts rechts.

Vraag 1: Terwijl je een foto bekijkt, sta je met je rug naar het antwoord op deze vraag:
Welke (toepasselijke) naam kreeg deze woning mee?

Wanneer je opnieuw op een T belandt, ga je deze keer links. Bij de volgende keuze opteer je voor rechts en bij
de volgende zijstraat links sla je die in. Hier geraak je enkel nog weg via een klein paadje rechtdoor, dat je
spoedig voor een keuze stelt. Opteer voor links, en zodra je verderop weer op straat staat kan je wat verder links
het grasveld oversteken en rechts verder gaan. (Hopelijk ben je ondertussen de foto-opdrachten niet vergeten?
Anders ga je op je stappen moeten terugkeren. Je passeerde immers al 3 opgaven.)
Blijf deze straat tot het einde toe volgen. Aftakkingen met een andere naam laat je links of rechts liggen. Ook
doodlopende zijstraatjes negeer je gewoon.
Hier steek je de baan over, en volg je de baan naar links. Wat verderop kan je rechts de natuur induiken, op het
pad dat uitsluitend voor voetgangers is bestemd, al dan niet met een hond an de leiband. Zodra je een afslag
links kan nemen over een houten brugje, doe je dat. Blijf op dit wandelpad tot je uiteindelijk weer op een
verharde straat komt. Onderweg krijg je rechts even een zicht op de achterzijde van Kasteel Grand Noble.

Vraag 2: Welke (toepasselijke) familienaam heeft de contactpersoon voor terreinbeheer?
Je kijkt natuurlijk goed uit terwijl je achtereenvolgens 2 straten oversteekt.

Vraag 3: Welke 'eretitel' verwierf deze straat in 2017, en draagt ze tot vandaag met trots?
Die tweede straat volg je even naar links om spoedig voor het pad rechts te kiezen. Zodra je opnieuw de naam
van het pad te zien krijgt, ga je naar links. Draai met de straat mee naar rechts en neem de wegel even verder
aan je linkerkant. Even beland je weer in een straat, die recehts verderop een wegel wordt. Wanneer je nogmaals
op straat belandt, ga je wat naar rechts en vervolgt je weg links voor de tweede rij garages. Zodra je die voorbij
bent, kan je naar rechts afslaan. Je belandt op een verhard pad dat je volgt. Op het einde ervan sla je links af.
In de volgende straat duik je rechts aan de overkant via het hellend vlak de tunnel in.
Je verlaat de tunnel aan de overkant via het hellend vlak links. Eenmaal boven ga je naar rechts om voorbij
'Spoor 7' links in te slaan.

Vraag 4: Welke verdienstelijke straatnaam draagt het park met de vogelnaam?
Als de wegen van de koningen scheiden, kies je voor 'Albert'.
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Wat verder mag je rechts het pad van de buitenlandse koning in. Vervolg je weg links om aan het T-kruispunt
rechts te kiezen. Je belandt naast een tunnel, die je als wandelaar niet in mag. Ga dus naar rechts, over het spoor
en neem hier de tunnel die speciaal voor jou is aangelegd.
Aan de overkant stap je naar rechts langs de verkeerstunnel en voorbij het rondpunt. De eerste zijstraat rechts
en de verharde oprit negeer je; het verharde 'hof' dat je verderop ziet, mag je wel inslaan

Vraag 5:

Welk 'dier' zorgt hier voor een culinair aanbod?

Zodra je links een pad ziet, sla je dat in. Het vormt de verbinding met een straat die je volgt tot het T-kruispunt.
Daar ga je een beetje naar links om een pad te nemen dat enkel door diensten en landbouwvoertuigen mag
bereden worden. Zo beginnen we aan een fikse natuurwandeling.
Wanneer je ook als wandelaar niet rechtdoor mag, ga je naar rechts. Een knuppelpad verder, net over de beek,
sla je rechtsaf om te vermijden dat je op de Steenweg terecht komt. Het kronkelende pad brengt je uiteindelijk
bij een straat die je schuin naar rechts oversteekt. Opnieuw volg je een wandelpad door de natuur. Een statige
dreef steek je gewoon over. Wanneer je daarna de kans ziet, sla je links af. Dit pad voert je naar een veilige
oversteekplaats, om zo in een andere statige kasteeldreef terecht te komen.
Je kan duidelijk zien waar velen je voorgingen en tussen de bomen door naar de rechts liggende straat
wandelden. Doe dat ook maar. Wat verder op het rechtse deel van de straat, mag je rechts een paadje inslaan.
Ook wanneer dit een heuse 'winkelstraat' wordt, vervolg je gewoon je weg. Je stapt over het kruispunt rechtdoor
en op het einde draai je links mee. Aan het plein ga je weer naar rechts.
Wanneer je nu op het zebrapad voorzichtig de straat oversteekt, zie je voor je weer de stenen leeuw die geduldig
op je wacht.
Daarmee zijn we 10 woorden, 10 getallen en 10 kilometer verder. Nu enkel nog even nadenken over de
schiftingsvraag, en je kan je deelnemingsformulier op één van de voorziene plekken droppen. Misschien wacht
je met de kermis wel een prijsje???

Schiftingsvraag:

De opsteller van deze zoektocht legde dit parcours af
met een stappenteller op zak. Hoeveel stappen registreert dit toestel?

Indien er na deze schiftingsvraag een gelijkstand blijft, beslist lottrekking over de toekenning van de hoofdprijs.
Per gezin of per adres wordt slechts 1 prijs toegekend.

We hopen dat je er een beetje van genoten hebt!
Het ingevulde deelnameformulier kan je binnen brengen:
• Tot en met vrijdag 18 oktober bij de deelnemende lokale handelaars:
(Slagerij Everaert (Loofblommestraat) / Bakkerij Luc (O. Soudanstraat) / ’t Pompoentje (Hemelrijkstraat))
• Tot en met zaterdag 19 oktober in de brievenbus op Sint-Dionysiusstraat 9.
• Op zondag 20 oktober tussen 13.30u en 15.00u afgeven in de kermistent (Krijzeltand).

Heb je graag een opdrachtenblad en deelnameformulier in kleur?
Dat kan je downloaden op users.skynet.be/fb208352/wandelzoektocht2019.html.
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