
WANDELZOEKTOCHT DOORHEEN BORSBEKE 

Beste inwoner van Borsbeke, 

Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor het hele gezin tijdens de krokusvakantie? Gezinsbond 

Borsbeke stippelde speciaal voor jullie een krokuswandelzoektocht uit doorheen de straten van 

Borsbeke. De wandeling van 6 kilometer start aan de kerk van Borsbeke, van waaruit je meteen de 

Provincieweg oversteekt. Het plan vind je op de volgende bladzijde. Neem voor je begint te 

wandelen de opdrachten door, zo weet je waarop je moet letten tijdens de wandeling.  

Uit alle formulieren die ons tussen zaterdag 13 februari en maandag 22 februari 22u bereiken, 

worden 5 winnaars gekozen. Zijn winnen een jaar lang lidmaatschap (2021) bij de Gezinsbond 

Borsbeke (ter waarde van €42). Zowel leden als niet-leden maken kans op deze prijs. Per gezin kan 

maar één formulier ingediend worden. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………… 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………………. 

Ben je lid van de Gezinsbond in 2021?        JA  / NEEN 

Ingevulde formulieren kan je bezorgen in Lochtingwegel 2, aangeduid op de kaart als volgt: 

of via mail aan lotte_bovijn@hotmail.com.  

Schiftingsvraag:  

Hoeveel ingevulde formulieren zullen binnengebracht worden bij de bestuursleden van Gezinsbond 

Borsbeke voor maandag 22 februari, 22u? ………………………….. 

Tip: alle inwoners van Borsbeke ontvingen dit formulier.  

Interesse in onze activiteiten? Bezoek onze website borsbeke.gezinsbond.be 

Nog geen lid ? Wens je info over de werking, diensten en activiteiten van de Gezinsbond? Bel 

0486978756 

Geniet van deze wandeling, maar respecteer de coronamaatregelen ten allen tijde. 
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OPDRACHT 1:  

Deze 6 foto’s staan al in de juiste volgorde, maar in welke straat kom je deze zaken tegen? 

Noteer de straatnaam onder elke foto.  

 

   

1 __________________________________  2 __________________________________ 
   

3 __________________________________  4 __________________________________ 

   
5 __________________________________  6 __________________________________ 

 

 



OPDRACHT 2:  

Plaats deze 8 foto’s in de juiste volgorde waarop je ze tijdens je wandeling tegenkomt.  

1  2 

 

3  4  

5 

 

6  

7  8  

 

 

 
 

       

 



OPDRACHT 3:  

Beantwoord de vraag bij elk van onderstaande foto’s, de foto’s staan reeds in de juiste 

volgorde: 

 

 

Welke patroonheilige (volledige naam 
graag) kan je hier in de kerk van Borsbeke 
vereren? Zoek het antwoord net voor de 
ingang van de kerk. 
_________________________________ 
 

Waarom werd dit symbool op de 
Kampenstraat 84 aangebracht?  Tip: kijk 
eens aandachtig naar de kerselaar links 
van het huis. 
_________________________________ 
 

  

Naar welke Vlaamse stad verwijst dit 
wijndomein? 
_________________________________ 
 

Waarvoor dient deze steen, die je 
terugvindt in de Spoorwegstraat ? 
_________________________________ 
 

  

Welke straat heb je in deze bloemenwijk die 
we aandoen aan het einde van onze 
wandeling niet bewandeld? 
A  Tulpenstraat       B Begoniastraat                         
C Azaleastraat 

 



 

OPDRACHT 4: 

Doorstreep de woorden op de woordzoeker. Welk woord kan je vormen met de 

overgebleven letters?  

 

 

 

 


