Sint-Pieters fietszoektocht
Pastorie Préférée 2021

20 km

Start aan het centrum De Dijk.
Hier start ook de VERO route.
Hoe lang is die route?

Fiets daarna rechtsaf via de
Blankenbergse Steenweg
en wat later terug rechtsaf
via het weggetje naar het
sportcentrum Tempelhof.

Antw.:
Wat is het huisnummer van het Fiets verder onder het
Chirolokaaltje links? (A)
viaduct door.
Waarvoor diende dit kleine
huisje
oorspronkelijk? (B)

A:

B:

Welk hotel
specialiseert
zich in het
onthaal van
fietsliefhebbers?

Antw.:

Fiets hier rechtsaf
richting
de St-Pietersplas

Ga verder Fiets tot aan de plas, steek
rechtsaf de St-Pietersmolenstraat
over en volg links het
fietspad tot aan knooppunt
47.
Welk nummer van de bus
vind je aan de bushalte
't Meulentje?
Antw.:

Sla rechtsaf en volg
fietsknooppunt 47 langs de
plas.

Mag je zwemmen in de
plas?

Rij verder langs de plas en
vervolg je weg naar links tot
aan de Oostendse
Steenweg.

Antw.:
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OPGEPAST
Fiets hier rechtsaf
en volg het
fietspad
onder
de expressweg
door
en langs de
Oostendse
Steenweg.

Hoeveel
ramen
tel je in
de voorgevel
van deze
charmante
hoeve?

Antw.:

Fiets hier
rechtsaf
de Blauwe
Toren
straat in.
Wat betekent
die naam?

Antw.:

Welke vogel Wat is de naam van deze Aan het T kruispunt rechtsaf
zit verscholen hoeve?
richting de fietsersbrug over
in de naam van de
de Expressweg.
tekenaar?

Antw.:
Fiets de brug over en links zie
je een winkeltje. Welk lekker
fruit kun je hier kopen?

Antw.:
Rij verder
met de
St-Pietersplas
aan je
rechterkant.

Opgepast. Steek het
kruispunt over en volg
rechtdoor de Bankenbergse
Dijk.
Ga aan de Blankenbergse
steenweg rechtsaf tot aan
de verkeerslichten aan de
kerk van St-Pieters.

Antw.:
Steek hier veilig over en fiets
de St-Pieterskerklaan in, rij
onmiddellijk links de
Palingstraat in en volg deze
weg tot het einde, draai mee
naar rechts tot aan dit bordje.

Ga hier
linksaf
en volg het
aardewegeltje
door het
Duiveketebosje. Mag je paddenstoelen
Richting plukken in dit
Blauwe Toren Duivekeetbosje?
Antw.:
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Sla hier rechtsaf
langs het
Lisseweegs Vaartje
en volg het weggetje
terug richting
St-Pieters.

Volg rechtdoor de StPieterskerklaan in.
Wat is de naam van het
krantenwinkeltje in deze
straat?

Fiets verder tot aan de
Palingstraat, sla rechts in en
rij links de helling op via
fietsknooppunt 31.
Volg het hoger gelegen
fietspad naar links.

Antw.:
Welke populaire sport wordt
hier gespeeld op de blauwe
veldjes aan je rechterzijde in
club Azalea?

Volg het fietspad
rechtdoor en rij via
knooppunt 27 tot aan het
kruispunt van de
Krakelebrug. Opgepast,
steek het kruispunt over
en sla rechtsaf via
knooppunt nr. 4, de
Kolenkaai op.

Antw.:

Wat is de benaming voor de
fietstoer die je kan maken
rond Brugge? (B)

A:

Volg dit fietspad tot aan het
kruispunt Scheepsdale.
Steek het kruispunt over en
volg verder knooppunt 4
rechtdoor langs het kanaal op
de Houtkaai.

Sinds welk jaar bestaat de
Koninklijke Roeivereniging
Brugge? (A)

B:

Pas op, blijf rechtdoor rijden
volg het blauwe bordje richting
fietsroute Brugge.

B:

Welke zwarte zwemvogel Waggelwater bosje
kun je hier spotten?
Hoeveel vissoorten zijn hier
ooit gevangen in de vijver?

Antw.:

Antw.:

Fiets tot aan de nieuwe
Jonckheerebrug.
Wat was het beroep van
Jonckheere?

Fiets de brug op links en
volg knooppunt 47
Rij aan de andere kant de
brug af en sla linksaf via
knooppunt 62

In welke windrichting fiets je
nu? (B)
A:

Hoe ver is het nog fietsen
naar Oostende? (A)

Antw.:
Volg linksaf voor het
viaduct, het dubbele
richting fietspad. Steek
aan het rondpunt de weg
veilig over om verder de
drukke
Waggelwaterstraat te
volgen richting de
verkeerslichten.

Waar staan de letters PTC
voor op het
verwijzingsbordje en op de
gevel van het gebouw van
Rustenburg?

Antw.:
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Steek het kruispunt over en rij
rechtdoor tussen de 2 moderne
flatgebouwen. Volg de bordjes
richting WZC Prinsenhof.

Wat zijn
de
voornamen
van de
broers
Marreyt?

Volg het weggetje rechts
van het WZC Prinsenhof en
vervolg je weg langs club
Daring Brugge.

Antw.:
Sla hier rechtsaf
tussen
de voetbalvelden.

Ga hier linksaf
langs
de sportzaal
van de judoclub.
Wat is
de naam ervan?

Vervolg je weg en neem
voor het kerkhof het kleine
weggetje rechts en ga via de
nauwe doorgang terug naar
De Dijk en het startpunt.

Antw.:
En hiermee zijn jullie aan het einde gekomen van deze zoektocht en sta je terug aan
De Pastorie
Als jullie dit formulier indienen aan de stand bij de
Pastorie dan kan je een prijs winnen. Vermeld hier jullie
naam, adres en mailadres.
Naam:

Adres:

E-mail:
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