
in Lendelede

Doe mee 
en WIN een 

unieke Lendelede 
activity tracker



Welkom op onze Lendeleedse zomerzoektocht.

Deze tocht is een initiatief van de vrijetijdsdiensten van Lendelede 
en werd samengesteld door Rik Bruwier.

Het traject is ongeveer 6 kilometer lang en toegankelijk voor 
kinderwagens en rolstoelgebruikers.

De fotovragen bestaan uit 2 delen: 
8 foto’s willekeurig verspreid over het parcours en 24 foto’s in volgorde.

De tocht kan gedaan worden van 1 juli tot 27 september 2020.
Iedereen mag GRATIS deelnemen aan deze zoektocht. 

Noteer duidelijk jouw gegevens op het antwoordformulier. 
Overschreven, niet duidelijk leesbare en/of antwoorden die leiden 
tot enige onduidelijkheid worden als fout aangerekend.

Elke persoon mag slechts één antwoordformulier indienen. 
De ingevulde formulieren moeten ten laatste op maandag 
28 september 2020 gedeponeerd worden in de gele brievenbus van 
de cultuurdienst (rechts aan de oprit van de parking van DOC, 
A. Dassonvillelaan 3).

Elk juist antwoord levert één punt op. 
Wie het meest juiste antwoorden geeft, maakt kans op één van de 
30 prachtige activity trackers. Bij gelijkstand wint wie de schiftingsvraag 
het dichtst benadert. Indien er dan nog een ex-aequo is, 
wordt er beslist bij kaarttrekking. De organisatie beslist 
autonoom over eventuele betwistingen.

De 30 winnaars worden telefonisch of per mail verwittigd 
en ontvangen een unieke Lendelede activity tracker.

Veel succes en veel plezier bij het zoeken!

Ook in corona-tijd blijft het zomeren in Lendelede…
Hoog tijd om mee te doen aan onze zomerzoektocht. 
Zoek de foto’s, laat je verrassen en ontdek de verborgen parels in 
en rond Lendlee platse!!!
Goed gezocht? Dan maak je kans op een unieke prijs!
Dank aan Rik Bruwier en Wim Dierick voor dit leuke initiatief. 
Veel succes toegewenst!!!!

Carine Dewaele, burgemeester

Maak het je gemakkelijk!

Scan de QR-code hiernaast en volg de 
wegbeschrijving via de wandelapp 

op jouw smartphone of wandelGPS.



A: Waar vind je deze noodverlichting? B: Waar vind je dit voorwerp?

C: Waar vind je dit ijzeren voorwerp? D: Welk jaartal vind je hier ?

E: Welk jaartal vind je hier ? F: Naar welk beroep wordt hier
     verwezen?

DEEL 1
Deze foto’s zitten verspreid over het volledig parcours en 

niet noodzakelijk in onderstaande volgorde.

WEGBESCHRIJVING

a Start aan de parking van het DOC (adres: A. Dassonvillelaan 3)
a Ga naar links op de A.Dassonvillelaan
a Neem rechts de Elfde-Julilaan en vervolgens links de

Kardinaal Cardijnlaan
a Neem het pad rechts: het Rachel Naertpad
a Je komt op de Oudstrijderslaan, sla links af.
a Op de Winkelsestraat gekomen neem je rechts om een eindje

verder rechts de Kortemunteweg in te slaan. Volg richting “53”
a Je komt op de Kortrijksestraat en slaat rechts af om vervolgens

links de Molenstraat te nemen.
a Sla links af “Beiaardstraat” en kruis de Winkelsestraat
a Neem links de veldweg bij het bord “ Denk aan onze Kinderen…”
a Op de Kortrijksestraat gekomen sla je rechts af.

Aan schakelpunt 18 volg je richting “17”
a Bij de verzameling putdeksels naar links.

Je komt in Steuren Ambacht.
a Aan het volgende T-kruispunt sla je rechts af en neem

vervolgens het pad links (Kouterwegel)
a Blijf dit pad rechtdoor volgen
a Op de Langemuntelaan gekomen sla je rechts af en onmiddellijk

terug links de Rattepaalwegel in (gebruik het zebrapad)
a Je komt op een pleintje en vervolgt de Rattepaalwegel.
a Volg richting “14” en neem vervolgens richting “13”
a Blijf “13” volgen ( 1 x , 2 x )
a Aan schakelpunt 13 kies je voor richting “8”
a Je komt op het Dorpsplein. Snuister goed rond op het

Dorpsplein (hier schuilen verschillende foto’s) en verlaat het
Dorpsplein via de Kasteelstraat

a Neem even verder links “t Gangske”, even verder volg je het
Scharminkelpad richting “10”

a Aan schakelpunt 10 kies je voor richting “11”
a Blijf “11” volgen tot aan de A.Dassonvillelaan
a Je bereikt het startpunt/eindpunt



1: Met hoeveel gelijkaardige haken
     is dit voorwerp vastgemaakt?

2: Hoe oud is deze herdenkingssteen?

3: Bij welk huisnummer vind je me? 4: Op welk adres vind je deze
     regenpijp?

5: Welke gemeente of stad wordt
     hier vermeld?

6: Hoeveel maal wordt de letter A
     hier vermeld op het naambord?

DEEL 2: 
Deze foto’s vind je in volgorde terug langs het parcours

7: Geef het huisnummer van het
     huis waar je dit voorwerp vindt?

8: Geef de naam van het huis dat aan 
     de overkant van dit voorwerp staat?

9: Hoeveel letters E vind je hier? 10: Welk jaartal vind je hier?

11: Welk huisnummer tref je hier
         het dichtsbij aan?

12: Geef het huisnummer waar je
        dit gemetst motief terugvindt.



13: Van welke brouwerij vind je
         hier publiciteit?

14: Geef de som van de
         huisnummers van de buren.

15: Welk telefoonnummer vind je hier? 16: Welke gemeente wordt hier
         vernoemd?

17: Waar ben je welkom? 18: Geef de rest van dit opschrift.

19: Geef het merk van het slot dat je
hier vindt.

20: Waar vind je me?

21: Wie ligt hier begraven? 22: Wat groeit hier?

23: Hoeveel verschillende gemeen-
         tenamen worden hier vermeld?

24: Geef het adres dat hier
         vermeld wordt.



ANTWOORDFORMULIER
Het ingevuld formulier kan gedropt worden in 

de gele brievenbus van de cultuurdienst 
(rechts voor de oprit van de parking van het DOC, A. Dassonvillelaan 3)

Naam: Cultuurdienst Lendelede

Adres: A Dassonvillelaan  3 

8860 Lendelede

Email: cultuurdienst@lendelede.be

GSM: 

DEEL 1: Willekeurige foto’s

A: Residentie d’Oude Pastorie, Izegemsestraat 2 en 4 / Scharminkelpad

B: Molenstraat ( Ingelbeen)

C: Het Trefpunt ( oprit A. Dassonvillelaan 3)

D: 2013

E: 2015

F: Deurwaarder

DEEL 2: Fotovragen

1: 2

2: 19

3: 39A

4: Winkelsestraat 72

5:  Kortrijk

NOTITIES:

BEDANKT 
VOOR JULLIE 
DEELNAME



6: 2

7: 95

8: Molenhuis

9: 

10: 1998

11: 234

12: 43A

13: Duvel/Moortgat

14: 45

14: 056 35 93 91

16: Wielsbeke

17: Hoog Einde 27

18: Randweerdienst 

19: Dom

20: Kasteel Dassonville, Dorpsplein

21: de Zusters van het Klooster

22: Talent

23: 20

24: Rumbeeksesteenweg 279 - 8800 Roeselare

SCHIFTINGSVRAAG:
Hoeveel deelnemers zullen de vraag bij foto 11 correct beantwoorden?

18

12




