
 

 

 

 

 

FOTOZOEKTOCHT 2021 

Deze fotozoektocht is georganiseerd door de Gezinsbond NOH i.s.m. KWB NOH en Living en 

Ville. 

Deze tocht is ongeveer 3 km lang en geschikt voor gezinnen met kinderen. De foto’s staan in 

volgorde van de tocht. Je moet van elke foto het huisnummer opzoeken waarbij die foto hoort 

en dat huisnummer aankruisen in het rooster met cijfers. Na de tocht zullen er nog cijfers 

overblijven in het rooster. Op het einde van de tocht vind je nog opdrachten. Vul het 

antwoordblad in en deponeer dit in de brievenbus of mail het. Je valt misschien in de prijzen. 

 

Start van de wandeling: 

1. Je start op het Peter Benoitplein met de rug naar de kerk. 

2. Je steekt beneden aan het plein rechts de straat over via het zebrapad. 

3. Je gaat naar de overkant van de straat (Frans Vekemansstraat) via het zebrapad en gaat 

verder naar rechts. 

4. Ter hoogte van de kinderkribbe Onze Vriendjes steek je het zebrapad over. 

5. Je gaat naar links en steekt de straat over. Je bent in de Nachtegaalsweg en gaat naar 

rechts. 

6. Een beetje verder draai je naar links in de Karel Cammaertstraat. 

7. Je steekt de straat over en gaat verder naar links. 

8. Op het einde van de straat steek je rechtdoor de straat over via het zebrapad. Je bent in 

de Kraatveldstraat en gaat naar links. 

9. Op de hoek aangekomen draai je naar rechts en wat verder steek je de straat over. Je 

bevindt je in de Beizegemstraat. 

10. Je loopt de straat verder uit tot aan Den Belshoeve waar Maria zich in een nis bevindt. 

Je steekt de straat over.  

11. Daar staan nieuwe woningen die een aantal jaren geleden gebouwd zijn. Je kan eens 

rechtdoor lopen door de straat indien je daar nog nooit geweest bent. Deze komt wat 

verder terug uit in de Beizegemstraat. 

12. Op het einde van de straat, voor het 2° rondpunt, steek je over aan het zebrapad. Je 

gaat rechts verder en draait de hoek om naar links. Je bent in de Kasteel Beyaerdstraat. 

13. Je stapt verder aan de linkerkant. 

14. Steek op het einde van de straat het zebrapad over naar rechts, ga naar links en steek 

opnieuw het zebrapad over. Je bevindt je in de Koning Albertstraat. 



15. Ga naar rechts en na een kleine 200m ga je tussen de hagen naar links. Je komt in de 

Lombardsijdestraat. 

16. Je gaat naar links en steek dan de straat over en loop rechts de parking van het 

Sportcomplex op.  

17. Loop verder de parking uit en ga dan rechts verder langs de andere parking. 

18. Steek de straat over en ga naar rechts in de Solariumstraat. 

19. Een beetje verder voor de parking ga je naar links en loop je langs de bejaardenflatjes. 

Op het einde kom je terug in de straat en loop je deze verder naar beneden. 

20. Op het einde van de straat, steek je over en je volgt de Molenblokstraat aan de 

rechterkant. 

21. Op het einde van de straat, steek je links over via het zebrapad en steek je opnieuw de 

straat over en vervolg je je weg in de Molenblokstraat aan de linkerkant. 

22. Op het einde van de straat, steek je rechtdoor over via het zebrapad en steek je rechts 

over. Je volgt de Sint-Nikolaasstraat aan de rechterkant. 

23. Helemaal op het einde van de Sint-Nikolaasstraat steek je de straat over naar het Sint-

Nikolaasplein en draai dan naar rechts. 

24. Op de hoek draai je links af en loop je door de LeoXIII straat. 

25. Aan het volgend kruispunt sla je links af naar de IJzerkruisenstraat. 

26. Je loopt dan verder tot het Peter Benoitplein. 

Dit is het einde van de fotozoektocht. 

 

Vraag 1: Wat is de som van de overgebleven cijfers? 

Vraag 2: Als je alle overgebleven cijfers achter elkaar zet, dan krijg je een telefoonnummer. 

Zoek dit telefoonnummer op. Wat is de familienaam?  

Schiftingsvraag: In hoeveel minuten heeft de organisator de tocht uitgewandeld? 
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ANTWOORDBLAD FOTOZOEKTOCHT 
 

Naam en voornaam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Vraag 1: Wat is de som van de overgebleven cijfers? Antwoord:  

Vraag 2: Als je alle overgebleven cijfers achter elkaar zet, dan krijg je een telefoonnummer. 

Zoek dit telefoonnummer op. Wat is de familienaam? Antwoord:  

Schiftingsvraag: Op hoeveel minuten heeft de organisator de tocht uitgewandeld? 

Antwoord:  

Deponeer dit blad ten laatste op 19 september 2021 in de zwarte brievenbus van ’t Hiembeiks 

Kotteer, Frans Vekemansstraat 131, 1120 Brussel OF 

Neem een foto en mail dit naar gezinsbondnoh@hotmail.com. 

U wordt verwittigd als u een prijs wint. 

 

 


