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Wegbeschrijving gezins-fotozoektocht     
Welkom op onze tweede gezins-fotozoektocht. 

Neem volgende attributen mee: een wintersjaal, een lepel en een duikbril of veiligheidsbril, die zal je nodig hebben bij 

het uitvoeren van een opdracht. 

Er is een stuk alternatieve route voorzien in de wandeling voor minder mobiele personen en families met buggy’s, deze 

bevindt zich vanaf einde pagina 4. Volg de aanwijzingen doorheen de wegbeschrijving om naar het juiste vervolg van de 

route over te gaan.  

In het stuk waar de alternatieve route afsplitst van de normale route, zijn geen zoekfoto’s te vinden. Dit staat ook 

duidelijk aangegeven doorheen de wegbeschrijving.  DUS OPLETTEN GEBLAZEN! 

Start aan Parking Vlienderkouter 
Inrit parking ter hoogte Meensesteenweg 360A Bissegem 
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Welkom aan het paviljoen van toekomstige  
‘Bissegem Plage’.  

 

Maak hier een lucratief filmpje: thema naar keuze, dit 
voor twee extra punten. In het filmpje moeten volgende 
attributen voorkomen: een wintersjaal, een lepel en een 
duikbril/veiligheidsbril. 
Stuur je filmpje door naar 
bissegemgezinsbond@gmail.com voor de twee extra 
punten.  
Vermeld zeker dezelfde naam als op je 
antwoordformulier! 
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Vanaf dit punt splitst de wandeling in twee.  
- Gewone route volg wegbeschrijving bovenaan 

pagina 5. 
- Alternatieve route voor families met buggy’s en 

minder mobiele personen, ga 8 foto’s verder 
(onderaan pagina 5). 

- OPGELET vanaf dit punt tot aan de parking van “de 
Rietput” zijn er geen zoekfoto’s te vinden 
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Voor de gewone route, ga nu 4 foto’s verder. 
 
Vanaf hier wordt eerst de alternatieve route getoond. 
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Rolstoel-gebruikers kunnen hier best oversteken omdat 
het voetpad aan de overzijde van de straat breder is. 

 

 

Vanaf hier lopen de twee routes terug samen. 
!!! Vanaf dit punt zijn er opnieuw zoekfoto’s te vinden !!! 

 

  

  

 

Dit is het einde van de wandeling. 
We hopen dat U het leuk vond. 
Uw antwoordformulier mag U deponeren in de 
brievenbus van  
Pyfferoenstraat 23, 8501 Bissegem 
of 
Neerbeekstraat 19, 8501 Bissegem 
 
Bedankt voor jullie deelname. 
 
Gezinsbond afdeling Bissegem. 

 


