FOTOZOEKTOCHT
LANGE ROUTE MENEN
Start: parking vooraan de kantoren van !Mpuls (Volkslaan 302/0201)
Wandel naar het einde van de parking (weg van de straatkant), langs het woonzorgcentrum 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.

VRAAG 1
Waar staan deze gezellige
gezinswoningen?
A) Ter Beke
B) Groenhof
C) Emiel Vanderveldestraat

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.

VRAAG 2
Hoeveel baren zijn er terug te
vinden aan beide speeltuigjes op de afbeelding?
A) 4
B) 5
C) 7
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Volg 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 Buurtweg 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.

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?

A) 3
B) 4
C) 5
Op je rechterkant zal je een uitweg zien, deze sla je over.

VRAAG 4
Serge Berten werd gedood in
Guatemala, weet jij op welke
datum?
A) 19 januari 1981
B) 19 januari 1982
C) 19 januari 1983
Je neemt de volgende uitweg die je tegenkomt op je rechterkant (grindpad).Op
2 het grindpad sla je meteen rechtsaf.
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Sla vervolgens de eerste linksaf, richting de Emiel Vanderveldestraat. Volg deze straat tot je
terechtkomt op de Volkslaan. Sla rechtsaf en steek over aan de veilige verkeerplaats nabij
de basisschool. Na het oversteken sla je linksaf en vervolgens meteen rechts. Je komt terecht in het Onderwijsplein, volg deze straat, op het einde sla je rechtsaf. Je bent nu in de
Beekstraat, volg deze straat tot op het einde. Eenmaal op het einde kom je terecht in een
drukkere straat, sla hier linksaf en volg deze drukke straat.

VRAAG 5

Bewonder één van onze nieuwste
realisaties binnen ons patrimonium!
Weet jij in welke straat dit pareltje
van een appartementsgebouw ligt?

A) Wilgenlaan
B) Lendakkerlaan
C) Guido Gezellelaan
Steek over aan de Ezelbrugstraat en steek daarna over aan de ‘witte kerk’. Je verlaat zo
de drukke straat en komt terecht in de K. Cardijnlaan.

VRAAG 6
Waar vind je deze woningen
terug?
A) Kardinaal Cardijnlaan
B) Lindenlaan
C) Olmenlaan
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Volg deze straat tot je op je linkerkant een kleinere weg met paaltjes tegenkomt, sla hierin.
Zo kom je terecht in de Lode Zielenslaan, sla op het einde van deze straat linksaf richting
de Italiëstraat. Volg de Italiëstraat en sla de eerste rechtsaf richting de Frankrijkstraat. Volg
de Frankrijkstraat tot je terecht komt in de Ieperstraat. Sla linksaf en steek de Ieperstraat
over aan de verkeerslichten.

VRAAG 7
De Nieuwe Tuinwijk werd in 1956 feestelijk ingehuldigd, om deze gebeurtenis te
vereeuwigen werd een bordje bevestigd
aan één van onze woningen. Weet jij in
welke straat het bordje hangt?

A) Gen. Lemanstraat
B) Ijzerstraat
C) Ieperstraat
Zo kom je terecht in de Gen. Lemanstraat, volg deze straat en sla de eerste rechtsaf, richting de ijzerstraat. Eenmaal in de Ijzerstraat, sla je de eerste linksaf richting het Vredesplein.

VRAAG 8
Op de foto zie je onze oude burelen, ondertussen zijn wij reeds zo’n 4 jaar verhuisd naar de kantoren in de Volkslaan.
Het oude kantoor kreeg een nieuwe invulling, namelijk…..

A) Hondentrim-salon
B) Kapsalon
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C) Schoonheidssalon
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Sla vervolgens rechtsaf richting Diksmuideplein, volg het Diksmuideplein en steek de
Vlaanderenstraat over. Ga de Diksmuidestraat in en volg deze, op het einde sla je rechtsaf richting Lindenlaan. Sla vervolgens de eerste links af, richting Berkenlaan. Volg de Berkenlaan tot je op je rechterkant een wandelpad tegenkomt richting een pleintje. Volg dit
wandelpad, aan de splitsing neem je de linkerkant. Zo kom je terecht in de Kersenlaan, sla
in de Kersenlaan rechtsaf en volg deze straat. Kijk vervolgens goed naar de huizen in deze
straat om onderstaande vraag te beantwoorden!

VRAAG 9
In de Kersenlaan werd de 1000
ste woning opgetrokken. Weet jij
aan welk huis dit huldigingsplaa
tje hangt?

A) 8
B) 14
C) 24
Je steekt over bij de Lindenlaan en volgt de Kersenlaan richting de Ijzerstraat. Sla vlak voor
de Ijzerstraat linksaf richting de Engelandstraat. Op het einde van deze straat sla je rechtsaf. Volg de Ieperstraat tot aan de lichten steek over richting het centrum. Steek vervolgens meteen over op de hoek bij de slager zodat je links van de straat wandelt, volg de
Ieperstraat tot vlak voor de spoorweg.
Vlak voor de spoorweg sla je links af. Volg deze weg , wandel de gehele weg rechtdoor.
Uiteindelijk kom je terecht bij enkele garageboxen, sla hier rechtsaf, zodat je eigenlijk de
weg verder blijft volgen. Aan de Koningrijkszaal van Jehovas getuigen sla je linksaf.
Volg deze weg, uiteindelijk kom je terecht in de Volkslaan, sla hier rechtsaf en steek over
aan het eerste zebrapad. Sla vervolgens linksaf en ga op onze site met seniorenwoningen,
wandel een toertje op het pleintje zodat je volgende vraag kan beantwoorden.
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VRAAG 10
Waar spelen deze personen
een potje petanque?
A) Ter Beke
B) Groenhof
C) Rusthof Ter Berken
Wandel rechtdoor en sla vervolgens in aan de parking van onze kantoren.

VRAAG 11
Aangekomen bij onze kantoren zie je
volgende brievenbussen staan. De brievenbus rechts onderaan is op deze foto
helaas beklad! Weet jij wat er normaal
gezien op deze brievenbus staat?

A) Dienst Toerisme Stad Menen
B) Dienst Jeugd Stad Menen
C) Dienst Huisvesting Stad Menen
Einde: parking vooraan de kantoren van !Mpuls (Volkslaan 302/0201).
Klaar? Bezorg jouw ingevulde fotozoektocht ten laatste op 30 september 2021 bij Woonmaatschappij !Mpuls en maak kans op een cadeaubon ‘Shop Beleef’ ter waarde van €25.
Naam: ................................................................ Adres: ....................................................................
Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................
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