Fotozoektocht
Het Laathof Hingene

Enkele afspraken :

 De foto’s staan in de juiste volgorde.
 Kijk regelmatig eens rond zodat je bepaalde foto’s die vanuit een andere
hoek genomen zijn , niet mist.
 Om zeker te zijn dat je geen foto’s mist, is het handig om de foto’s die je
al tegenkwam, aan te duiden .
 Bij sommige foto’s hoort een vraag, soms moet je iets zoeken, soms een
huisnummer ingeven .
 Hingene is een rustige gemeente. Dit wil echter niet zeggen dat er
helemaal geen verkeer is en op sommige plaatsen kan het erg druk zijn.
Respecteer de verkeersregels die voor de voetgangers gelden (stoepberm-parkeerstrook-links langs de rijbaan).
 De zoektocht duurt ongeveer 1.30 uur.

We verlaten het domein via de hoofingang om in de Wolfgang d’Urselstraat te
komen .
We komen hier onze eerste foto tegen .
Wat is de naam van dit gebouw ?

1
Aan de overkant zie je het
gemeentehuis .
Geef de huisnummer ….

Een beetje verder zien we de kerk
2
aan onze rechterkant . Onmiddellijk
na de kerk slaan we rechtsaf en steken we de straat over .
We bevinden ons nu in de E. Vlemickxstraat.

Hier gaan we op zoek naar het huis met
het balkon .
Wat staat er onder het balkon
geschreven ?

3
We gaan nu verder en laten het eerste zijstraatje links liggen (= lopen we
voorbij). De volgende straat die we tegenkomen op de linkerkant is de
Leopoldstraat.
In deze straat zoeken we dit logo.
Wat is “den Tutter” .

4

We stappen verder tot aan het eerste kruispunt. We nemen daar de straat
rechts. Dit is de Leopoldstraat.
Kijk goed naar de gevels en dan zien we deze
afbeelding.

Geef het huisnummer van dit huis .

5
We stappen verder en komen dan terug in de Vleminckxstraat .
Kijk goed rond en geniet van de mooie uitzicht.
Hier zie je een foto, maar waar is deze genomen ?
Je kan hier blijven slapen, als er plaats
is natuurlijk .
Geef de naam van dit huis.

6

We gaan verder en zien links twee straten : De Notelaersdreef en de Kleine
Akkerstraat. Voor we verder gaan,zoeken we nog even deze letters .
Zien jullie dit ergens staan ?

7

Over welke wandeling hebben we het
hier?

We nemen de Klein Akkerstraat en gaan verder.

Deze plaats tegen gekomen ? Ok dan zijn jullie op de
juiste weg .

Nog even verder stappen tot de volgende foto

8
Geef de juiste huisnummers waar je deze foto
gevonden hebt.

We gaan verder tot we in de Louis De Baerdemaeckerstraat komen en gaan
dan naar links .
Staat dit mannetje alleen ?
Hoeveel vriendjes heeft hij ?

9
We stappen verder en kijken heel goed rond
zodat we dit uithangbord vinden .

10

Geef de naam waar deze tekening bij hoort.

Aan het kruispunt gaan we naar rechts en zijn dan in de Pieter Coomansstraat .

11

Dit bord kom je vrij snel tegen als je de juiste straat hebt genomen.
Wat staat er onder en boven dit ventje ?

Geef de huisnummer van het huis
waar je dit vindt.

12

We stappen nog even verder en gaan rechts aan het kruispunt .
We zijn nu in de Kleine Hinckstraat .

Deze poort gevonden ? Ga dan het via deze weg het park in.
hier nog een opdracht .
op deze foto zie je 3 logo’s

13

schrijf bij elk logo wat het juist betekent.

We stappen verder langs de dreef richting kasteel en op de T splitsing gaan we
naar links tot aan de zwarte poort. Zo de parking op , langs de muur met het
leifruit.

Daar zoeken we nog een laatste foto .
Wat is er achter dit poortje ?

Nu kunnen jullie terug naar Het Laathof !
14

We hopen dat het leuk was !

