
sint-marcus heule bissegem 3

6e parochiale wandelzoektocht Sint-Marcus
Voor de zesde keer op rij maken 
we van de zomer- en vakantiepe-
riode gebruik om onze lezers een 
parochiale zoektocht aan te bie-
den. De ene keer brachten we een 
wandeltocht, de andere keer een 
fietstocht, afwisselend in Heule 
en Bissegem. Om niet verder in 
herhaling te vallen, kozen we voor 
een andere werkwijze dan met 10 
te zoeken foto’s.
Deze keer maken we een wande-
ling in Heule en gaan op zoek 
naar een aantal LETTERS waar-
mee we dan een woord vormen. 
Die letters vind je aan het raam 
van woningen of gebouwen die 
uiteraard op onze route liggen. 
Opgepast: de letters moet je 
zoeken op een affiche waarop 
zowel het logo van Sint-Mar-
cus (een leeuw) als het logo 
van Kerk & Leven te zien is. Je 
ziet een voorbeeld op deze pagina. 
Houd er rekening mee dat de af-
fiches zowel aan ramen beneden 
als op een verdieping kunnen 
hangen. Het is dus goed uit de 
doppen kijken.

De afstand is iets meer dan 5 ki-
lometer.

Je ziet op deze pagina ook 4 fo-
to’s die onderweg genomen zijn. 
Je komt ze gewoon tegen in de 
volgorde van de nummering. Bij 
elke foto staat een vraag die je 
moet beantwoorden. 

Voor de wegbeschrijving ge-
bruiken we het systeem dat bij 
vele zoektochten gehanteerd 
wordt. Om te beginnen: RD = 
rechtdoor, RA = rechtsaf, LA is 
linksaf. 
We gaan altijd rechtdoor (RD) tot 
we een instructie zien om iets an-
ders te doen.
- Opgepast: als een woord (of deel 
van een woord) tussen aanha-
lingstekens staat, dan moet je 

dat woord geschreven zien én 
in dezelfde spelling. Cijfers en 
getallen moet je uiteraard zien.
- Staat een woord NIET tussen 
aanhalingstekens, dan moet je 
een voorwerp of afbeelding 
daarvan zien. Bij hond RA moet je 
bv. een foto, tekening of beeld van 
een hond zien en niet het woord 
“hond”. Met gewone instructies 
(zoals straat dwarsen) houden we 
uiteraard ook rekening. 

- De aanwijzingen voor RA of LA 
zijn te zoeken in de dichte om-
geving van de plaats waar je van 
richting kunt veranderen, maar 
niet áchter u. 
- Tip: kijk niet alleen op oog-
hoogte… 
Daar gaan we dan.

We vertrekken aan de deur van 
de Sint-Eutropiuskerk. We 
staan met onze rug naar de deur 
en wandelen naar rechts. 
- aan 63 pijl volgen
- “Hemelse route” RA
- witte “P” RA
- aan huisnummer 7 LA (zebra-

pad) en RA
- “STREUVELS” LA
- “STADS BOERDERIJ” RA 
- aan kruispunt Kortrijksestraat 

dwarsen

- “VOEDING” RA
- “Tinekesfeesten” LA
- “dichter” RA en boom LA
- 2247 LA
- rotonde RD
- “LS100460” RD
- 49 RA
- na huisnummer 55 RA
- tussen twee hoge hagen LA
- vóór 57 RA
- aan fiets LA
- einde pad RA
- 978 LA
- roofvogel LA
- over betonpalen RA
- bruine poorten LA
- 96 RD en stoffen afsluiting RA 
- op asfaltweg RA
- “H200” LA (zebrapad) en einde 

weg RA
- “COPRO” LA
- witte cirkel RA
- Heuls wapenschild LA

- “burgemeester” LA
- aan verkeerslichten zebrapad 

RA
- “N395b” zebrapad LA
- “Ja ik wil” RA
- “LAAGWEIDE” RA
- “DIRK MARTENS” LA
- einde rechts meedraaien
- huisnummer 1 RA
- hond LA
- aan verkeerslichten RA
- “Heule” LA (op fietspad)
- aan verkeerslichten oversteken 

en RA
- “TER MELLE” LA 
- huisnummer 1 RA
- “Hanssens” LA en langs kloos-

ter terug naar de kerk

Veel zoekgenot!

1. Welke heiligen zijn op deze glasramen afgebeeld? 2. Welk jaartal zien we hier op een gedenksteen onderaan?

3. Wat is de som van de twee getallen op het straatnaambord vlak bij deze steen? 4. Vanuit welke straat is deze foto genomen?

OPLOSSING

Het gezochte woord is: 

Antwoord foto 1: De heiligen zijn 

Antwoord foto 2: Het jaartal op de gedenksteen is 

Antwoord foto 3: De som van de twee getallen is 

Antwoord foto 4: De foto is genomen vanuit 

De antwoorden mail je uiterlijk tegen 15 augustus met je naam, adres en telefoonnummer 
naar parochieblad@sintmarcus.be. 
Je mag de antwoorden ook op papier zetten en met naam, adres en telefoonnummer erbij sturen 
naar of deponeren in de bus van de pastorie, Pastoriestraat 1, 8501 Heule. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen!

Voorbeeld van hoe de te zoeken affiches eruitzien.


