BMW Gezinswandeling met zoektocht 22-23-24 mei 2021
Start aan ‘De Polder’
Adres: Stokerij 11, 8380 Brugge
Aan de rechterkant van het gebouw bevindt zich een
mogelijkheid om fietsen vast te hangen. Hoeveel
groene paaltjes om een fiets aan te hangen kan je hier
vinden?
Antwoord: ___________________________________
Volg nu de pijlen
starten

om de wandeling te

Eens je in de Sint-Lenardstraat bent kan je het antwoord vinden op volgende vraag:
In welk jaar eindigde het alleenstaande bestaan van Dudzele?
Antwoord: ____________________
Aan welk huisnummer kan je deze mooie beeldjes terugvinden?
Antwoord: _________

In Dudzele waren vroeger heel wat ambachten. Dit kan je lezen op het kruispunt.
Hoeveel brouwerijen, wagenmakers en smidsen kon je hier vroeger terug vinden?
Antwoord: _______ brouwerijen, ________ wagenmakers, ________ smidsen
In de Watergang staat een klein molentje en lopen er bij mooi weer diertjes in de weide.
Welk dier dat geen eten of drinken nodig heeft staat hier onder de Jasmijnstruik?
Antwoord: ____________________
Op weg naar het water heb je zicht op windmolens en op een fabriek waar torens op staan.
Hoeveel torens zie je?
Antwoord: ____________________

In de bocht kom je een speciale sluis tegen. Wie wil
mag over het brugje stappen.
Ga nu verder door de dreef. Loop sprintjes van boom
tot boom. Pas op want op het einde is er een straat!

In de verte kan je de A11 zien, vooral de indrukwekkende brug.
Hoeveel meter hoog mag een boot maximum zijn om onder de brug te kunnen varen?
Antwoord: ___________________________
Langs de wandelroute vind je hele mooie rode bloemen terug, maar hoe
heten die eigenlijk?
Antwoord: ____________________________

Op het wandelpad langs de A11 kom je heel wat lantaarnpalen tegen. Beeld elk om de beurt
een dier uit tussen twee lantaarnpalen. Doe kikkersprongen, konijnensprongen, stierlopen,
waggelen als een eend, enz. Laat je mede gezinsleden raden welk dier je bent.
Aan de rechterkant kom je een dier tegen gemaakt van afval. Welk dier is dit?
Antwoord: ________________
Eén lantaarpaal staat schuin en is met geel plaklint hersteld. Hoeveel lantaarnpalen
zijn er nu nog tot je de afslag moet nemen? Dus vanaf de schuine lantaarnpaal tot aan
de afslag naar rechts. TIP: het is een héééél eind.
Antwoord: ________________________
In de Kasteelstraat zie je 1 van de vele carnaval praalwagens staan. Hoeveel gele
stenen tel je aan de kant die je ziet van op de straat? De kant waar
het deurtje in zit (zie foto)
Antwoord: ______________________

Een eindje verder op de Stapelvoorde zie je een groot hek waarop twee dieren staan,
gespiegeld weg kijkend van elkaar. Welke dieren zijn dit? PAS OP, het hek kan misschien
open staan!
Antwoord: ______________________
Je eindigt terug op de parking. Aan het wit gebouwtje is het niet zo veilig. Waarvoor moet je
hier oppassen?
Antwoord: ______________________________________
Schiftingsvraag: hoeveel formulieren zullen wij terug krijgen, wetende dat dit de eerste keer
is dat we zo iets organiseren?
Antwoord: ______________________
Naast het boogschutterslokaal en ook achter zaal De Polder vind je leuke speelpleintjes.
Neem nog een leuke foto en post het op facebook met #debrugsemettenwandelclub OF
@De Brugse Mettenwandelclub.
Vergeet niet dit formulier terug te mailen naar aagje@brugsemettenwandelclub.be
en maak kans op een leuke prijs!

