
1

FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE MENEN

VRAAG 1
Waar staan deze gezellige 
gezinswoningen?

Hoeveel baren zijn er terug te 
vinden aan beide speeltuig-
jes op de afbeelding?

A) Ter Beke

B) Groenhof

C) Emiel Vanderveldestraat

A) 4

B) 5

C) 7

VRAAG 2

Ga rechtdoor, richting Ter Beke. In Ter Beke sla je de 2 de straat links af. Loop door tot op 
het einde van deze straat, zo kom je terecht in de wandelpaden van Ter Beke en het 
Groenhof. Sla links af.

Start: parking vooraan de kantoren van !Mpuls (Volkslaan 302/0201)
Wandel naar het einde van de parking (weg van de straatkant), langs het woonzorgcen-
trum volg je het wandelpad. Achteraan het woonzorgcentrum sla je rechtsaf en volg het 
wandelpad tot je uitkomt in de woonwijk achter het woonzorgcentrum. Sla linksaf.
Volg de Emiel Hullebroeckstraat tot je uitkomt op de Buurtweg. Steek de Buurtweg over en 
sla links af. Sla vervolgens meteen rechts af.
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VRAAG 3
Sta je recht voor de glijbaan dan zie je 
aan de linkerkant een klein trapje om 
de speeltoren/glijbaan te beklimmen. 
Hoeveel treden telt dit trapje?

Serge Berten werd gedood in 
Guatemala, weet jij op welke 
datum?

A) 3

B) 4

C) 5

A) 19 januari 1981

B) 19 januari 1982

C) 19 januari 1983

VRAAG 4

Op je rechterkant zal je een uitweg zien, deze sla je over.

Je neemt de volgende uitweg die je tegenkomt op je rechterkant (grindpad).
Volg dit grindpad tot je uitkomt op de Volkslaan, sla linksaf.

Vervolledig het wandelpad tot je opnieuw terugkomt op de Buurtweg. Sla op het einde 
van het wandelpad, links af. Sla vervolgens meteen rechts af (hiervoor moet je de Buurt-
weg oversteken). Vervolg deze weg tot je terecht komt in het Serge Berten park. Eenmaal 
in het park sla je rechts af en volg je het wandelpad.
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VRAAG 5
Waar spelen deze personen 
een potje petanque?

Aangekomen bij onze kantoren zie je 
volgende brievenbussen staan. De brie-
venbus rechts onderaan is op deze foto 
helaas beklad! Weet jij wat er normaal 
gezien op deze brievenbus staat?

A) Ter Beke

B) Groenhof

C) Rusthof Ter Berken

A) Dienst Toerisme Stad Menen

B) Dienst Jeugd Stad Menen

C) Dienst Huisvesting Stad Menen

VRAAG 6

Vervolgens kom je terug op de Volkslaan, volg de weg verder richting onze kantoren.
Eenmaal de parking bereikt, zoek je nog het antwoord op de laatste vraag.

Einde: parking vooraan de kantoren van !Mpuls (Volkslaan 302/0201)

Klaar? Bezorg jouw ingevulde fotozoektocht ten laatste op 30 september 2021 bij Woon-
maatschappij !Mpuls en maak kans op een cadeaubon ‘Shop  Beleef’ ter waarde van €25.

Langs je rechterkant wandel je voorbij het voetbaldveld. Eenmaal het voetbalveld gepas-
seerd sla je rechts af op onze site met seniorenwoningen. Wandel een toertje op het plein-
tje zodat je volgende vraag kan beantwoorden.
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