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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE REKKEM

VRAAG 1 Vooraan de kerk staat een bord met 
uitleg over het “Smokkelaarspad 
Rekkem”. Op het bord staat veel in-
formatie over het pad, maar hoeveel 
km lang is het smokkelaarspad?

Welk woord werd doorschrapt 
op onderstaande foto?

A) 7 km

B) 9 km

C) 11 km

A) Beschermheer

B) Voorvechter

C) Patroon

VRAAG 2

Wandel naar de achterkant van de kerk en sla de Fonteinwegel is.

Op het einde van de Fonteinwegel, steek je over en sla je rechts in naar de Fonteinstraat.

Op de hoek kom je een kapelletje tegen.

Start: aan de Sint-Niklaaskerk te Rekkem
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 3 Alvorens een pauze op het speelplein te 
nemen, zoeken we deze steen aan de 
voorgevel van een woning. Op de steen 
ontbreekt de naam van de voorzitter van 
Eigen Haard is Goud Waard. Wat is de 
naam van de voorzitter die indertijd deze 
21 woningen inhuldigde?

Hoe heet de opdracht die ge-
koppeld is aan onderstaande 
foto?

A) Jean-Marie Windels

B) Guy Blancke

C) Sonny Ghesquière

A) Spring je naam

B) Spring het alfabet

C) Zing het alfabet

VRAAG 4
Geniet gerust van een pauze op het speelplein.

Wandel een heel eind rechtdoor. Loop door de Elf Novemberlaan tot Steenland.

Na een pauze op het speelplein, zet je de tocht verder doorheen de Steenland-
wegel! Je steekt de voetgangersbrug over. Op de linkerkant vind je een zeshoekig 
bord met de routenaam .
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FOTOZOEKTOCHT
KORTE ROUTE LAUWE

VRAAG 5
Welke naam heeft het pad dat 
wordt aangeduid op het bord?

Op de rechterkant kom je een her-

denkingsmonument van Jezus tegen. 

Welke datum staat onderaan op het 

monument?

A) Steenlandwegel

B) Roterij ruiterpad

C) Steenlandpad

A) 27 juni 1965

B) 9 december 1965

C) 9 december 1997

VRAAG 6

Wandel rechtdoor. Op het einde kom je op de kruising met Kloosterhoek, sla dan rechtsaf. 

Wandel de Kloosterhoek uit. Let op: je komt op een drukke straat. Zorg dat kinderen dicht-

bij blijven. Sla rechtsaf op de Moeskroenstraat. Wandel rechtdoor tot je bijna terug aan de 

Sint-Niklaaskerk bent.

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: ....................................................................Naam: ................................................................ Adres: ....................................................................

Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................Telefoonnummer: .............................................. E-mailadres: ..........................................................


