
Kemzeke gezocht ? 

Kemzeke gevonden ! 

Spannende zoektocht van 5km 
voor het hele gezin ! 



Rallyregels!
BELANGRIJK: vooraf lezen!
Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen 
terugvinden zoals deze geschreven staat in je opgave (hoofdletters of kleine 
letters hebben geen belang, wel de schrijfwijze)
Voorbeeld: “kerkstraat” = “Kerkstraat” = “KERKSTRAAT”
                 “kerkstraat” is echter niet gelijk aan “kerk straat” of “kerksstraat”

Staat de tekst niet tussen aanhalingstekens dan moet je op zoek naar het 
voorwerp of de afbeelding.
Voorbeeld: kerk: je moet zoeken naar een kerk of een afbeelding ervan

Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze
dan steeds volledig en identiek over.

Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen

Er kunnen strikvragen voorkomen. Lees dus elke vraag zeer aandachtig. 
Antwoorden als “strikvraag”, “gaat niet”, ”onmogelijk” gelden niet als antwoord

Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk 
vermeld in de vraag of opgave

Opgelet!
Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.
Als in de vraag specifiek vermeld wordt “volgens gegevens hier te vinden” of 
“hier”, bedoelen we op de plaats of in de onmiddellijke omgeving waar deze 
vraag gesteld wordt

Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of 
deurbellen zoeken.

De vragen kunnen opgelost worden met de gegevens die je vindt langs de 
route of die in de tekst staan. Je hoeft nergens binnen te gaan, tenzij dit 
uitdrukkelijk vermeld wordt.  Uiteraard zijn er terug doordenkers.

Naast de tekstvragen is er ook een fotovraag. De tekstvragen staan in volgorde
van het wandeltraject. De foto’s daarentegen staan in willekeurige volgorde, 
goed uitkijken is dus de boodschap.



Route + tekstvragen (vergeet ook de fotovraag niet)
De zoektocht is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk, rolstoelvriendelijk, 
loopfietsvriendelijk, ...  Neem op warme dagen drankjes en zonnecreme 
mee ... . 

We gaan van start aan de kerk van Kemzeke, Kemzekedorp, Stekene.  Er is 
parkeerplaats aan de kerk en in de omliggende straten.
We verkennen het plein voor de kerk.  

Vraag 1: 
Wie is Benedictus volgens gegevens hier aanwezig? 

Met ons gezicht naar de kerk gaan we naar links, we steken de straat over en 
wandelen de Nationalestraat in.     

Vraag 2:
Wie of wat is de 'De TAAL Bende' volgens gegevens hier aanwezig? 

We stappen bij de splitsing met de Stuyvenbergstraat.  Dit is de Reinaertlaan. 
Ga tot aan de Y-splitsing en we nemen de linkerkant. 

Vraag 3: Wie schonk iets aan deze wijk volgens gegevens hier 
aanwezig ? 

Op het einde van  de Reinaertlaan gaan we links en direct rechts de spoorzate 
(fietspad) op.  

Vraag 4:
Welke fietsroute gaan we volgen ? 

We vervolgen onze weg.  
We wandelen verder door de velden en genieten van de rust, het groen en de 
Stekense natuur.   

Vraag 5:
Vul aan “... met veel liefde zorggedragen... “ ? 

We vervolgen onze weg.  Geen paniek, de spoorzate is vrij lang.

We komen op een kruispunt en gaan naar rechts, we wandelen de Holstraat in.
Aan de linkerkant ligt de Loeverstraat... 

Vraag 6:
Hoe noemen de bewoners deze plek volgens gegevens hier aanwezig?

We laten de Loeverstraat links liggen en wandel verder rechtdoor, 
Kemzekestraat.  Na huisnummer 6 nemen we links de Baulooweg.  We 
wandelen tussen de maisvelden en de perenbomen.  
 
Vraag 7:
Hoe lang is de Nobelroute ?  



Op het einde gaan we rechts af, de Heerweg in.   Links vinden jullie een 
rondpuntje met 2 kapelletjes, de twistkapelletjes... Deze 2 staan recht 
tegenover elkaar, opgericht op de grens tussen Sint Pauwels en Kemzeke om 
een einde te stellen aan de langdurige twist tussen de kerkmeesters van Sint 
Pauwels en het armbestuur van Kemzeke.  Die geraakten het niet over eens 
wie nu eigenlijk  de offergiften mocht innen van het oorspronkelijk 
boomkapelletje op deze plaats.  

We wandelen rechtdoor de Heerweg volgend en genieten van het uitzicht.

Vraag 8:
In deze straat vind je een aanduiding voor een speciale route voor ruiters en 
voor paard en kar.  Wat is de nummer van deze route ? 

Op het einde van de Heerweg gaan we rechts de Kerkwijk in.  We wandelen 
voorbij de Napoleon Bohynstraat en komen aan een speelplein.

Vraag 9:
Wat is de naam van dit speelplein ? 

We gaan voorbij de kerk en slaan linksaf. 

Vraag 10: Ter ere van wat is het beeldhouwwerk op de hoek van 
Kemzekedorp ingehuldigd ? 

Vraag 11: Wanneer werd de kerk vernietigd volgens gegevens hier 
aanwezig ? 

Vraag 12: Welke data zijn er verwerkt in één van de glasramen ? 

We zijn terug waar we vertrokken zijn … 

Welkom terug ! 
Zo, alles goed gevonden, is dit niet het geval dan hebben jullie hopelijk wel 
van de wandeling genoten.

Alles ingevuld ? 

Dan steek je je deelnameformulier in de brievenbus bij één van onze 
vrijwilligers vermeld op je antwoordformulier.  Vul zeker een adres of email 
adres in, dan kunnen we je contacteren als je in prijzen valt.  
Winnaars zullen ook vermeld worden op onze website en op facebook.

Laat een reactie of wat fotootjes achter op onze 
facebookpagina... dat vinden wij leuk ! 



Fotovraag
Over het hele parcours hebben we in willekeurige volgorde een aantal foto's 
genomen. Bedoeling is deze foto's te verbinden met een vermelding (woord, 
naam, nummer, afkorting, jaartal, …) die je in de buurt van deze detailfoto kan
vinden. Opgelet: zoals je kan zal merken zijn er 9 foto's en 15 vermeldingen. 
Dat betekent dat 6 van de vermeldingen bij geen enkele foto horen. 

Vermeldingen :
Burcht Benedikt Kerkhof

Kapel Bloesem Valére
Valeer 7sprong Kerk

Kerkwijk Fernandus Bloemen
Spoorzate Gemeentehuis Gustaaf

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8 Foto 9



Voorproefje van ons najaar 
Sessie “Wiebelen – Wobbelen” 
             in september...

Puzzelkampioenschap:
Met 10 groepjes van 4 personen een 
onbekende puzzel van 500 stuks om ter 
snelst leggen....

Halloween zoektocht... speciaal 
voor gezinnen met jonge kinderen... 

Ism met Huis van het Kind
       Geboorteboom 2021 
       Thuis in 2 huizen 



Antwoordformulier:
Voornaam & Naam: ....................................................................

Straat: .....................................................................................

Postcode: .................................................................................

Gemeente: ...............................................................................

E-mail/Telefoonnr: .....................................................................

Lid Gezinsbond: Ja/Neen --> lidnummer .......................................

Antwoorden van de zoektocht 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

Antwoorden voor de Fotovraag 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Het antwoordformulier mag terug bezorgd worden voor 15 oktober 2022:
bij Els D’Eer, Frans Van Brusselstraat 62, 9190 Stekene

Vergeet zeker je e-mailadres (of telefoonnr als je geen email hebt) niet te vermelden
zodat we jou kunnen contacteren, mocht je in de prijzen vallen. 

Als je geen lid van de Gezinsbond en je wil graag meedingen naar de prijzenpot, dan 
vragen we een deelnameprijs van 2 euro per volwassene over te schrijven op onze 
rekening BE59 4188 0443 8126 met vermelding van 'zomerrally en je naam 
deelnameformulier'. 




	Voorproefje van ons najaar

