
FIETSZOEKTOCHT
COVID-19 ACTIVITEIT 7

Beste scoutsers,
 
Deze week vindt de leiding dat het hoog tijd is om jullie eens in beweging te brengen.
Aangezien heel wat van jullie sportactiviteiten niet meer doorgaan denken we dat een
fietsritje door ons mooie dorp wel eens deugd kan doen. Omdat 'gewoon' fietsen ook
maar saai is, hebben we er een superleuke quiz mee verbonden. De fietstocht loopt
langs alle huizen van de leiding. Bij elk huis wordt telkens een vraag gesteld die jullie
moeten oplossen. Indien jullie alle antwoorden hebben gevonden mogen jullie deze
doorsturen naar sengruddervoorde@gmail.com.
 
Starten kan op elk punt van de route! Alle vragen staan in de juiste volgorde. Let goed
op dat je geen huizen overslaat! Soms kunnen ze namelijk zeer dicht bij elkaar liggen.
 
De deelnemers die alles juist hebben en de goede antwoorden zullen bekend
gemaakt worden via facebook!
 
De route kan je terugvinden via onderstaande link of kun je ook verder in dit
document zien. Hopelijk zien jullie het zitten en veel succes!
 
PS: BEWAAR DE NODIGE AFSTAND INDIEN JE ANDERE SCOUTSERS TEGENKOMT!
https://www.google.be/maps/dir/Baron+Pecsteenstraat+7,+8020+Oostkamp/Terluchtestraat+8,+8020+Oostkamp/Sint-
Elooisstraat+75,+Oostkamp/Vlasbloemstraat+21,+Oostkamp/Brouwerijstraat+14,+8020+Oostkamp/Torhoutsestraat+209,+8020+Oostkamp/Baliebrugstraat+41,+8020+Oostkamp/Groenhovestraa
t+40,+8020+Oostkamp/Veldegemsestraat+28,+8020+Oostkamp/Sijslostraat+79,+8020+Oostkamp/Hillestraat+45,+8020+Oostkamp/Baron+Pecsteenstraat+7,+8020+Oostkamp/@51.0872952,3.15
27728,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m99!4m98!1m5!1m1!1s0x47c34faf18c6bf4f:0xc053beb1d9fff614!2m2!1d3.2106509!2d51.1003179!1m5!1m1!1s0x47c34faf4c698fe3:0x711a3157e48fe757!2m2!1
d3.2114816!2d51.0990788!1m10!1m1!1s0x47c34fa604168ee9:0xf8640731afa77f9f!2m2!1d3.212944!2d51.0984319!3m4!1m2!1d3.2182192!2d51.0972682!3s0x47c34fa6b5d84559:0xe52fcbe0b04
41b19!1m10!1m1!1s0x47c34f093cde499d:0xbc97e19c33800611!2m2!1d3.2153852!2d51.0894256!3m4!1m2!1d3.2109723!2d51.0887687!3s0x47c34f0603135cf3:0x35de62f4dd59f6ef!1m10!1m1!1
s0x47c34f009b02239d:0xb7686aacdfb9d7c0!2m2!1d3.2035822!2d51.093361!3m4!1m2!1d3.1946655!2d51.0903713!3s0x47c34efe92b4e251:0x957eae96fdcc87c1!1m10!1m1!1s0x47c34ee4cd4e28
6b:0x13e8bd7ff9b56bbd!2m2!1d3.1896624!2d51.0832941!3m4!1m2!1d3.1840136!2d51.0751142!3s0x47c34ee86c2c241f:0xf2c94d4b9d806b85!1m10!1m1!1s0x47c34ebfaa183bcb:0xff038ee3d6ac
260c!2m2!1d3.1701984!2d51.071504!3m4!1m2!1d3.1574688!2d51.0826973!3s0x47c34e9a5af090d9:0x7ebb22966ad5d322!1m5!1m1!1s0x47c34e9027d438fb:0xb75877cc5d28bc63!2m2!1d3.1626
524!2d51.0840701!1m5!1m1!1s0x47c34e5a5aae53ad:0xfe8c3d96c917d7da!2m2!1d3.1858937!2d51.1015461!1m5!1m1!1s0x47c34e5472430f6f:0x6e8de9293302433d!2m2!1d3.195803!2d51.0987
267!1m5!1m1!1s0x47c34fad5e250d15:0x11dd6dc382a46c46!2m2!1d3.2022985!2d51.1040808!1m5!1m1!1s0x47c34faf18c6bf4f:0xc053beb1d9fff614!2m2!1d3.2106509!2d51.1003179!3e2?
hl=nl&authuser=0

 
 



VRAGENLIJST
Rechts van het huis (indien je met je gezicht naar de oprit kijkt) ligt een wegje waarin een
lantaarnpaal staat. Neem het nummer die op deze paal staat en tel het op met het aantal
zonnepanelen die op het dak ligt. (Baron Pecsteenstraat 7)
.............................................................................................................................................

1

2 Wat is de naam van het huis? (Terluchtestraat 8)
.............................................................................................................................................

3 Hoeveel witte schijfes staan er op de voordeur? (Sint-Elooisstraat 75)
.............................................................................................................................................

4 Welk element uit de ruimte hebben wij aan onze voorgevel hangen? (Vlasbloemstraat 21)
.............................................................................................................................................

5 Beschrijf welke instructies de brandweer moet volgen om de waterleiding te vinden in
geval van een brand? (Leegtestraat 86)
.............................................................................................................................................

6 Hoeveel dieren staan er in de tuin? (Brouwerijstraat 14)
.............................................................................................................................................

7 Hoeveel bomen staan er op de oprit (Brouwerijstraat 10)
.............................................................................................................................................

8 Wat is het beroep van de eigenaar? (Torhoutsestraat 209)
.............................................................................................................................................

9 In welke talen staat er danku op het doek aan de ruit? (Baliebrugstraat 41a)
.............................................................................................................................................

10 Hoeveel buitendeuren kan je tellen van op straat? (Groenhovestraat 40)
.............................................................................................................................................

11 Hoeveel huizen met het nummer 3 kan je in deze straat vinden? (Groenhovestraat 3b)
.............................................................................................................................................

12 Wat is het nummer op de eerste lantarenpaal links? (Veldegemsestraat 28)
.............................................................................................................................................

13 Wat is het merk van de garagepoort? (Sijslostraat 79)
.............................................................................................................................................
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