
Fotozoektocht kwb Genebos 
Trek je wandelschoenen aan en ga of spring op de fiets en ga op 
pad ! 

Deelname Gratis 
Start  en aankomst aan kwb infobord thv zaal St. Jan  

 
 
Wegbeschrijving:   
Vertrek aan het kwb-infobord thv zaal St. Jan. Wandel naar de nabije glasbollen en draai er links af voor het gebouwtje over het 
grasplein.  
Aan het einde van het gebouw rechts af en vervolg het wandelpaadje tot aan de “binnenweg”, daar naar rechts.  
Vervolg tot aan de Bergstraat, daar naar links, blijf links van de weg en loop door de tunnel. 5 m voorbij de tunnel links af, ( 
Kerkeneiken).  
Vervolg de Kerkeneikenstraat tot aan de kruising met de Veldstraat, daar links gaan en kruis de spoorweg, vlak achter de spoorweg 
naar links.  
Volg de weg tot einde weg, naar rechts over een veldwegje. Einde veldweg naar rechts en vervolg tot aan de veldstraat. Aan de 
veldstraat naar links tot aan de Genebosstraat.  
Aan de Genebosstraat naar links en volg deze over 200m, eerste weg rechts, einde weg naar links  
( Bergstraat ). Voorbij het laatste gebouw links  
( Dansschool ) en voor het bos naar links.  
Vervolg tot aan het houten bruggetje rechts.  
Volg het bospaadje achter het bruggetje en eerste splitsing naar links, aan volgende splitsing nog eens naar links. Aan verharde weg 
naar links  
( Genebosstraat ), volg deze tot aan de tweede weg rechts. Deze gaat over in een veldweg. Vervolg tot einde weide aan rechterzijde 
, naar rechts en ter hoogte van een gebouw nog eens naar rechts. U bent nu aan de aankomst. 
 

          
          
 
 
         

 
 
 
 
  
 
Kwb Genebos-Ham wenst jullie veel succes en maak er vooral een leuke tocht van, want dit is uiteindelijk onze 
bedoeling. Prijsuitreiking op 28 augustus om 17u in het kwb-Wespennest te Genebos ( ex-school Genebos ) 
 

De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens deze zoektocht.  
                                                                                                          Respecteer de verkeersregels en wees vooral voorzichtig bij het oversteken 

Een foto-zoek-wandeling van ongeveer 
4,4 km door Genebos-Ham.  
 
De tocht is buggy- en rolstoelvriendelijk en start 
aan kwb-infobord thv zaal St. Jan. Deelnemen kan 
van 7 augustus tot en met 28 augustus.  
 
 

 
 

Contactgegevens: 
kwbgenebos@gmail.com 
gsm: 0470531803 of 0474890986 
 

mailto:kwbgenebos@gmail.com


Schrijf de nummers van onderstaande foto’s op je antwoordblad in volgorde waarin je ze tegenkomt 

vanaf het startpunt. 
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Schrijf de nummers van onderstaande foto’s op je antwoordblad in volgorde waarin je ze tegenkomt 

vanaf het startpunt. 
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Antwoordenblad fotozoektocht 2021 kwb Genebos-Ham                           

Naam en voornaam: ……………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………….. 

GSM-nr.: ……………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………… 

Volgorde van de foto’s: 

Noteer de nummers van de foto’s in volgorde volgens de route. Er zijn in totaal 24 foto’s. 

             

             

 

             

             

 

             

             

 

             

             

 

Antwoord schiftingsvraag: 

Op 28 augustus, om 17u  zullen 3 bestuursleden, aan het Wespennest ( ex schoolGenebos) op een kubb-terrein 

van 8 meter lengte een uitdaging aangaan om 5 kubben en een koning kubb om te gooien. 

Geef de tijd in minuten en seconden dat deze bestuursleden zullen nodig hebben om deze 6 kubben om te 

gooien. 

Tijd: ………… min. ………… seconden. 

Antwoordenblad binnen te brengen bij Vic Geypen, Veldstraat 21 of Romain 

Willems, Robynsstraat 16 Genebos_Ham of posten in de groene  

brievenbus aan het kwb-Wespennest ( ex-school Genebos)                                                    


