Bedankt om deel te nemen aan de wandelzoektocht van Onze Jeugd.
Om deel te nemen en om kans te maken op fantastische prijzen te winnen schrijf je 5 euro over op
rekeningnummer BE60 7380 1902 6570 op naam van SG Sint-Michiel Onze Jeugd met je voornaam
en familienaam als omschrijving.
Wegbeschrijving
We starten voor de oprit van de schoolpoort. Wanneer we met de rug naar de poort staan, gaan we
links.
We gaan de eerste straat links in.
In deze straat nemen we links het wandelpad, waar je met de fiets richting Roeselare-centrum kan
fietsen.
Vraag 1: Hoeveel populieren staan er langs het wandelpad op het schooldomein van Onze Jeugd?
We volgen het wandelpad tot we een straat dwarsen, daar gaan we rechtsaf.
Vraag 2: Hoeveel glasdalen zitten er in de gevel recht tegenover huisnummer 43?
Aan het rondpunt gaan we naar links. Aan het einde van de straat rechts.
Juist voor het rondpunt neem je het zebrapad, daarna wandelen we tot aan het kapelletje.
Vraag 3: De hoeveelste Poolse pantserdivisie toont hun dank in deze kapel?
In het parkje wandelen we naar de sierlijke dame. We kijken vanop haar rug door haar armen. We
nemen de straat (uitgezonderd plaatselijke bediening) die we door haar armen zien.
Op het einde van de straat nemen we het zebrapad. Op de parking aangekomen, gaan we links.
Voorbij het wit gebouw, gaan we rechts en voor de 6 wit-rode paaltjes gaan we links over het
binnenplein.
Vraag 4: Hoeveel palen ondersteunen het afdakje voor de ingang?
Vraag 5: Hoeveel groene stoelen zitten er vast in de grond op dit binnenplein?
We wandelen verder tot aan de straat. Voor ons zien we het huis met huisnummer 13, hier gaan we
rechts en nemen iets verder het wandelpad links.

Bij paal met nummer 2959 gaan we links en daarna direct naar rechts.
We steken rechts het pleintje met de 8 bomen over en nemen het pad tussen de huizen.
We draaien mee naar rechts en gaan links. Tot je voor je huisnummer 143 ziet. Daar gaan we rechts.
Vraag 6: Wat is het meest voorkomende cijfer op de blauwe paal met gegevens voor de dorstigen?
Nu nemen we eerste straat links.
We steken het plein over en gaan dan naar links en volgen Constantijn.
Vraag 7: In welk jaar liet architect Apers hier een huis bouwen?
Aan huis met nummer 223 gaan we naar links. Voorbij de lieveheersbeestjes slaan we rechts in.
Vraag 8: Hoeveel poten hebben die lieveheersbeestjes samen?
Op het einde van de straat komen we op een T-punt, daar gaan we naar links.
Vraag 9: Wat is het huisnummer van het huis dat werd ontworpen door architect Vanhoorne?
Aan het einde van de straat nemen we het zebrapad naar de overkant van de straat en gaan rechts.
Voor de lichten slaan we linksaf.
Vraag 10: Hoeveel pinnen heeft Dr Haspeslagh boven op zijn poort?
Aan het eind van de straat gaan we naar rechts tot aan het rondpunt. Daar gaan we rechtdoor, laten
de pizza links van ons voorbijgaan tot aan een kruispunt.
Daar steken we over. Daar komen we aan een pleintje.
Vraag 11: Wat is het jaartal onderaan de groene lantaarnpaal midden op het pleintje?
We houden rechts aan. Aan het kruispunt gekomen gaan we rechtdoor.
Voor de vier gekleurde spookjes slaan we rechtsaf, tot aan het kruispunt. Daar gaan we rechtdoor.
We wandelen nu in zone 30.
Na het witte gebouw en het voorbijwandelen van een straat rechts, slaan we links de dreef in (De
zwarte poort sluit automatisch ’s avonds). Hopelijk niet te laat op stap.
Vraag 12: Op welke dag van het jaar 1959 werd de legende getekend om hier je weg te vinden?
We gaan rechtdoor tot onder de poort. We steken de straat over en gaan naar links. Daarna nemen
we de eerste straat rechts.
In deze straat zoeken we een klein wit Mariabeeldje in een gevel, daar slaan we linksaf.
Vraag 13: Door aanpassingen van de bewoners, valt deze vraag weg en krijg je een punt cadeau.
We volgen het groene pijltje niet en slaan hier rechtsaf.
Vraag 14: Hoeveel personen staan er afgebeeld in de tuin?
Daarna slaan we linksaf.
Vraag 15: Hoeveel hoofden zie je hier afgebeeld onder een stenen blauwvoet?

Aan het T-punt gaan we links. Daar krijgen we de vlag van Onze Jeugd terug in zicht!
Schiftingsvraag
Hoeveel inschrijvingsformulieren zullen we ontvangen tegen 30 april 2021?

Voornaam + naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Je kan dit blad in de brievenbus stoppen of de antwoorden digitaal doorsturen:
Antwoorden wandelzoektocht
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