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ZOMERFIETSZOEKTOCHT 

Van 01 juli t.e.m. 31 augustus 2018 

In zee met ‘t Vrij Uurke 

Aartrijke, Loppem, Veldegem, 

Zedelgem Dorp, Zedelgem De Leeuw 

 

 



 

G e m e e n t e   Z e d e l g e m  

KERSTCONCERT 

ZONDAG 23 DECEMBER 2018 

Sint-Elooikerk, Zedelgem 

18u Maaltijd voor VIP’s in Spes Nostra 

19u15 Deuren open 

20u Jongerenkoor Artiriacum, Aartrijke 

20u20 Jo Vally 

22u Gelegenheid tot nakaarten in Spes 

Nostra 

Kaarten bestellen: tel. 0494 11 87 81 of via   

kerstconcert.zedelgem@telenet.be 

VIP  40 euro (incl. maaltijd) 

CAT 1  25 euro 

CAT 2  20 euro 

Parking langs Torhoutsesteenweg bij Carrefour Market en Packo 

VIP’s parkeren aan de kerk (P. Staelensstraat of Sint-Elooistraat) 



De zoektocht 

 

VRAAG 1 (bij de Boot-erham) - FOTO 1 (Welk woord is hier weggelaten?) 

Sta met je rug naar deze plaats en vertrek naar rechts (Brugsestraat) . Neem eerste straat rechts 

(Marsbiebuikstraat) en daarna eerste straat links . Dan neem je rechts (Dr. Adriaensstraat) tot je 

links het pad neemt (recht over huisnr. 65). Aan het einde van deze slag steek je de Brugsestraat 

over naar de Molendamstraat , deze weg gaat over in Kruishillestraat. 

VRAAG 2  (bij Horta Dejonckheere)   -  FOTO 2 (Welke leiding loopt doorheen dit prachtig land-

schap?) 

Vervolg je weg en ga rechtdoor Kruishillestraat. Aan het einde van deze weg linksaf in de Holle-

voordestraat .  

VRAAG 3 (bij huisnummer 63) 

Aan het einde van de weg rechtsaf (Torhoutsesteenweg).  Na 900 m kom je aan in de volgende 

startplaats. 

 

VRAAG 4 (bij De Kronemolen) - FOTO  3 (Wat is de naam van dit huis waar je deze tractor vindt?)  

Vervolg richting Torhout.  Aan km-paal 14.6 sla je de straat rechts in (Rozeboomstraat), richting 

Aartrijke. Blijf deze straat volgen tot je een kruispunt dwarst. Je komt nu in de Ossebilkstraat.  

VRAAG 5 (bij huisnummer 9) - FOTO 4 (In welk jaar stierf de professor?) 

Je fietst verder tot de Brugsestraat. Je steekt deze over ‘GEVAARLIJKE OVERSTEEK’, eventjes linksaf 

en dan rechtsaf. Je komt in de Schoolstraat. Tweede straat rechtsaf, nu ben je in de Prof. Nelis-

straat. Sla links het wegeltje in, naast huisnummer 9. 

VRAAG 6 (bij de achteringang van de school ‘De Fonkel’)  - FOTO 5 ( Wat is de echte naam van deze 

man?)   

Vervolg je weg tot einde straat, ga rechtsaf (Engelstraat). Neem tweede straat rechtsaf 

(Litterveldstraat), daarna eerste straat linksaf (Faliestraat), einde straat opnieuw linksaf 

(Faliestraat) 

Ter informatie: deze zoektocht  brengt  jou naar vragen over de KUSTPLAATSEN waar de volks-

kunstgroep ‘t Vrij Uurke gedurende 40 jaar heeft opgetreden. Je hoeft de groep daarom niet te 

kennen.  Het woord ‘Foto’ naast een vraag geeft aan dat je tot de volgende vraag een foto moet 

zoeken langs het traject.  Het nummer verwijst naar de foto in het antwoordblad. Let op: Er is 

een extra vraag op het antwoordblad! Wij wensen jou heel veel succes en een veilige fietsrit. 

STARTPLAATS 1:  ‘DE BOOT-ERHAM’ 

STARTPLAATS 2:  BRASSERIE DE KRONEMOLEN 



VRAAG 7 ( bij huisnummer 109) - FOTO 6 (Wanneer is deze kapel gebouwd?) 

                                                            FOTO 7 (Waarvoor is Hans verantwoordelijk?) 

Rij verder tot einde Faliestraat dan rechtsaf (Sint-Laurentiusstraat) en na 50 meter rechtsaf 

(Molenstraat). Einde deze weg sla linksaf (B.J. Lievensstraat), verder bocht naar links en sla daarna 

rechtsaf aan het begin van P. A. Vynckeplein. Rij tot einde en ga rechtsaf (Groenestraat) tot de 

winkel ‘Ip Zilleghem Platse (50 meter) 

 

VRAAG 8 (bij Ip Zilleghem Platse) 

Keer nu terug naar het kruispunt en sla rechtsaf (Loppemsestraat). Je fietst tot net voorbij de be-

graafplaats. Je neemt rechts, de richting ’Groene Meersen’ en volgt de oude spoorwegberm. Na 

1km sla je linksaf richting ‘Park Ter Loo’. Volg het knooppunt 10. Je komt aan het begin van het 

park. Rij door het park tot aan de grote baan (Torhoutsesteenweg). Ga links verder. 

VRAAG 9 (bij Ter Loo) - FOTO 8 (Bij welke boerderij is deze foto genomen?)   

Sla de eerste straat rechts in (GEVAARLIJKE OVERSTEEK!) (Diepstraat). Na 250m sla je linksaf (Oude 

Ieperweg). Na 1,5km kom je op de grote weg (Heidelbergstraat). Sla rechtsaf en neem de volgende 

straat rechts (Oude Ieperweg).  Volg deze weg en je komt voorbij de spoorweg aan je linkerkant de 

‘Kijkboerderij de Pierlapont’ tegen. 

 

VRAAG 10 (bij de Kijkboerderij) 

Je  vertrekt naar links (Zeedijkweg) en direct rechts neem je het Klokhofpad. Aan het einde ga je 

rechtsaf (Pierlapont). Volg deze straat tot de volgende splitsing, ga hier rechtsaf (Diepstraat). 

Neem de tweede straat links (Wilgenlaan). Blijf rechtdoor rijden aan het ‘bosje’  

VRAAG 11 (aan huisnummer 5) - FOTO 9 (Bij welk huisnummer staat dit uiltje?)  

                                                           FOTO 10 (Hoeveel sterren staan op deze muurmozaïek?) 

Vervolg je weg en blijf rechts volgen (Doornlaan). Aan het einde van de weg sla je rechtsaf 

(Pierlapont). Rij verder tot einde weg. Sla rechtsaf (Ruddervoordsestraat) en neem de eerste straat 

links (Sint-Elooistraat). Neem het paadje net voor de kerk tot je aan de school Spes Nostra komt. 

VRAAG 12 (aan Spes Nostra) - FOTO 11 (Bij welk huisnummer hoort dit paardje?) 

Vervolg je weg (P. Staelensstraat) en aan het einde sla je rechtsaf (Sint-Elooistraat). Steek de Tor-

houtsesteenweg over ‘GEVAARLIJKE OVERSTEEK’, linksaf en neem eerste straat rechts 

(Kuilputstraat) en daarna eerste straat rechts (Magerhillestraat). Aan het einde van de straat ben 

je opnieuw aan de eerste startplaats ‘de Boot-erham’.  

STARTPLAATS 3:  VERSwinkel IP ZILLEGHEM PLATSE 

STARTPLAATS 4:  ‘KIJKBOERDERIJ DE PIERLAPONT’ 



  

 

  

FOTO 1  FOTO  2  FOTO  3 

 
    

     

FOTO  4  FOTO  5  FOTO  6 

     

     

FOTO  7  FOTO  8  FOTO  9 

     

     

 

 

 

www.vrij-uurke.be 
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        DE BOOT-ERHAM, BRUGSESTRAAT 217, ZEDELGEM                                                                   

 (www.deboot-erham.be)    

 DE KRONEMOLEN, TORHOUTSESTEENWEG 416, VELDEGEM 

 (www.dekronemolen.webs.com)                                 

 IP ZILLEGHEM PLATSE, GROENESTRAAT 10, ZEDELGEM     

 (www.bvbadecraemer.be) 

 KIJKBOERDERIJ DE PIERLAPONT, ZEEDIJKWEG 23, LOPPEM 

 (www.pierlapont.be) 
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ANTWOORDBLAD 

 

 

Vraag 1    ………..         -   ………..         -   ………..         -   ………..          -   ………..         -   ……….. 

            1              

 Vraag 2                

            2              

Vraag 3              

Vraag 4   ………………………………………………..   —   ………………………………………………………... 

           3              

Vraag 5              

           4                  

Vraag 6              

           5              

Vraag 7              

            6              

            7              

Vraag 8                          

Vraag 9              

            8              

Vraag 10                         

Vraag 11              

           9              

           10              

Vraag 12         ……..     -   ……..      -   ……..     -   ……..     -   ……..     -   ……..     -   ……..      -   …….. 

           11              

 

EXTRA VRAAG: Hoeveel keer heeft ‘t Vrij Uurke opgetreden in onze kustplaatsen? 

              (plaats je antwoord in onderstaand kader) 

 



 
Volwassengroep ‘t VRIJ UURKE 

Vanaf 2de secundair (14 jaar): dansers, vendeliers, muzikanten 

Repetitie: elke vrijdag van 20.35 u. tot 22.15 u. 
 

Waar? Gymzaal Spes Nostra, P. Staelensstraat 4, 8210 Zedelgem 
Inschrijvingsgeld: 20 euro (incl. verzekering) 

 
Werkjaar 01/09/2018-31/08/2019  

Startdatum: vrijdag 14 september 2018 

Info: Johnny Eecloo tel. 0494 11 87 81 

Naam: __________________________________________ Voornaam: ______________________ 

Straat: ____________________________________________________________ Nr.: __________ 

Postcode: ___________ Gemeente: __________________________________________________ 

Email: ____________________________________________@_____________________________ 

 
Uit alle goede antwoorden worden 20 winnaars getrokken. 
 
Deelnemingsvoorwaarde:  
Slechts één antwoordformulier per adres. Indien meerdere bij controle, is je deelname ongeldig. 
Formulier in de voorbestemde bus deponeren (startplaats). Winnaars worden per mail verwittigd. 


