Fotozoektocht St-Pieters bosje 2020 4km
We starten onze wandeling aan
dit standbeeld aan het
speelparkje in de Poelweg.
Welk dier zie je in dit beeldje?

Houd het beeldje
achter jou
en volg
de Poelweg verder.

Aan welk Sla nu het weggetje schuin
huisnummer zie rechts in en wandel verder langs
je Kuifje deze boomgaard.
met zijn Bobbie?

Aan welk bosje zijn we nu
beland?
Antwoord:

Stap voorzichtig
over dit
bruggetje verder.

Ga hier linksaf, het kleine
graspad in en wandel rond naar
rechts.

In deze
grillige bomen
kun je vreemde
figuren zien.
Ga op dit T kruispunt naar
links.

Wat is
het nummer van
de fietsroute die
hier langs loopt?

Dit vaartje loopt
van Brugge naar
welk 'wit dorpje
in de polders'?
Ga hier rechtsaf
en hou het vaartje Welke sport kan de eigenaar
aan je rechterkant. hier beoefenen op zijn veldje?

Welk
fietsknooppunt
merk je hier?

Ga hier linksaf. Wat is de functie van dit kleine
gebouwtje achter de haag?

Welke BV is de
eigenaar van dit
lekkere fabriekje?

Wandel verder de Vaartstraat
door tot aan de ingang van het
park aan de rechterhand.
Sla hier in.
Wat stelt deze brievenbus voor? Welke firmanaam zie je hier
tussen fleurige kleurtjes op de
gevel?
Wat is de naam van
dit parkje?

Hoeveel trappen
heeft dit prieeltje?
Hoeveel vlaggenmasten staan er
naast het kasteeltje?

Wat is de naam
van deze oeverplant
met
zijn grote bladeren?
Ze wordt ook
allemansverdriet
genoemd.

Ga verder,
de trap op en
volg het
vroegere
spoorwegpad
naar rechts.

Antwoord:

Voor welke
fitnessoefening
is dit bankje
speciaal geschikt?

Antwoord:
Hoeveel
muurankers
zie je vooraan
in de gevel van
de kerk?

Op welk uur staat Ga naar rechts de steile helling
de klok op de af en sla direct
klimtoren op linksaf de Palingstraat in.
het speelplein?

Hoeveel Ga de 2e straat rechtsaf in, de
balken tel Elzenstraat en sla na 100 m
je hier in linksaf richting garages.
de balkentrap
in het gras?
Kies direct rechts het
kleine paadje
langs het
voetbalplein.
Welke 2 dieren sieren de gevel
van het lokaal van de
Brugsche Rugbyclub?

Van welk hondenras
zie je hier een
silhouet?
Tip: hij waakt als
'een man'
voor zijn baasje.

En hiermee ben je terug bij af
en het einde van de
rondwandeling.

