
Fotozoektocht Scouts JFK Menen 

 
Hoe werkt het? 

Hieronder vind je een routebeschrijving van de zoektocht. 

Daarnaast is er ook een blad met foto’s en telkens een bijhorende vraag die je 
op deze plaats kan oplossen.  

Ook zijn er onderweg enkele vrije opdrachten zoals het nemen van een gekke 
foto of het maken van een coole krijttekening. 

De wandeling start en eindigt aan het Koekuitcentrum nabij het scoutsterrein en 
is ongeveer 7 km lang in Menen. 

 

Benodigdheden 
Een echte Sherlock kan niet zonder z’n stoepkrijt, een goed humeur en zijn speurneus! 

 

Regels 
Met de huidige omstandigheden willen we absoluut voorkomen dat het coronavirus verder verspreid 

wordt. Daarom is het verboden deze zoektocht met een groep vrienden te doen.   

Speel dit spel dus enkel met je gezin! 

Wees verder steeds aandachtig in het verkeer: oversteken doe je aan het zebrapad, let op voor 
fietsers... 

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. 

 



Routebeschrijving 
Ø De zoektocht start aan het Koekuitcentrum. 
Ø Sla rechtsaf richting het rondpunt. 
Ø Wandel over de brug en haal wat nostalgische herinneringen op 

aan die goede oude tijd toen we de zaterdag nog allemaal 
gezellig mochten samenspelen op ons scoutsterrein. "#$% 

Ø Sla links af en wandel door de Lageweg tot aan de Wervikstraat. 
Ø Sla opnieuw linksaf. 
Ø Neem de Arkebrugweg op je rechterkant eens je het 

Jukeboxmuseum bent gepasseerd. 
Ø Sla links af langs de Leie. 
Ø Blijf de weg langs het water (Sluizenkaai) volgen tot iets voorbij 

sporthal Badhuis. Volg de oude vestingen omhoog op je 
linkerkant. 

Ø Wandel verder door de Blekerijvesting en volg nadien de Oude 
Leielaan naar links. 

Ø Tip: Neem zeker eens een kijkje in Bois de Boulogne! Wie weet 
vind je daar wel iets wat je zoekt…. 

Ø Neem de Poststraat naar de Grote Markt en vervolg je weg via 
de Kortrijkstraat. 

Ø Zie je een parking op je linkerkant, neem dan het kleine wegje 
dat er langs loopt. Deze leidt je naar het Brouwerspark. 

Ø Aan de andere kant van het park is er een rode trap die naar 
boven leidt, neem die! 

Ø Eens boven sla je linksaf de Benediktinessenstraat in. Laat hier 
gerust een boodschap achter met krijt voor je medekapoen, 
medewelp, medejojo of je leiding! &'() Loop door tot het einde. 

Ø Steek de straat over via het zebrapad en volg de Weststraat naar 
het Vander Merschplein. 

Ø Neem de René Gombertstraat. 
Ø Sla rechts af aan het eerstvolgende kruispunt (Stationsstraat) en 

wandel tot aan het station. 



Ø Ga door de tunnel aan het station en wanneer je bovenkomt, ga 
je naar rechts (Zandputstraat). Loop helemaal door tot op het 
einde. 

Ø Op het einde kom je opnieuw uit op een grotere straat met aan 
de overkant een klein speelpleintje. Draai gewoon mee naar 
links en je ziet meteen een klein pad (Gustaaf 
Delafontainestraat) dat langs de Geluwebeek loopt. Volg dit pad 
tot je aan een brug op de rechterkant komt. 

Ø Steek de brug over. Bovenaan de trappen sla je linksaf en volg je 
de weg tot je opnieuw aan een grote straat uitkomt (Guido 
Gezellelaan) 

Ø Sla hier links af richting de Sint-Jan-Baptistkerk en steek hier over 
via het zebrapad! Wandel verder naar links tot het kruispunt. 
Steek daarna het kruispunt veilig over richting het Vredesplein 
(rechtdoor). 

Ø Wandel over het Vredesplein en vervolg je weg via het 
Diksmuideplein en daarna de Veurnestraat.  

Ø Sla op het eind rechtsaf en zet de laatste rechte lijn richting de 
finish in! Let onderweg zeker op foto’s die je nog niet spotte! 

Ø FINISH bij aankomst aan het Koekuitcentrum. 

Proficiat! Je hebt de fotozoektocht tot een goed einde gebracht "#$% 
Vond jij onderweg alle foto’s en antwoorden op de vragen? Stuur 
dan gerust je antwoorden door naar dauwe.bulckaen@telenet.be 

en misschien word jij wel onze Scoutmoedigste Speurneus! 
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