
 

Tweede  zoektocht  in 
Afsnee en SDW. 

 
 
 

Zoek het getal.   
Vorig jaar organiseerde KWB in volle coronatijd voor het eerst een 
zoektocht in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem.  Een parcours op 
maat van iedereen, te voet of per fiets, alleen of samen met een 
knuffelcontact, met het gezin of in kleine groep.  Een tocht met 
veel afwisseling en een 24-tal eenvoudige vraagjes.   
 
We hebben toen zo’n 140 formulieren verspreid en in totaal 
hebben 61 deelnemers een ingevuld antwoordblad terug gestuurd.  
Voor onze eerste zoektocht kozen we als leidraad: “zoek het 
getal”.  Het gezochte getal was toen het postnummer van Afsnee 
en Sint-Denijs-Westrem.  Acht inzenders maakten een juiste 
berekening en vielen in de prijzen.   

 
 
Tweede zoektocht.   
Tijdens de zomer 2021 lanceren we een nieuwe zoektocht.  Deze keer verkennen we 
de Assels en het Leiemeersengebied ter hoogte van de Ringvaart, tussen Afsnee en 
Drongen.  Een mooie en gezonde trip, over iets meer dan elf kilometer: een stevige 
wandeling, die je in één of twee keer kan afleggen of een deugddoend fietstochtje.   
 
Een ideale gelegenheid om op een zomerse, warme dag de fysieke conditie wat bij te 
schaven en om tegelijk één en ander aan de weet te komen over deze twee 
buurtgemeenten.  We hernemen de formule van vorig jaar: je kan fietsen en/of 
wandelen zoals het je best uitkomt en je oplossing wordt verwacht tegen half oktober.   
 
 

 
Hoe doe je mee?   
* hierbij vind je een eenvoudig plan, de 
vragenlijst voor onderweg en het blad 
waarop je de antwoorden invult.   
 
* deelnemen is gratis.  Uw formulier met 
de berekening bezorg je via e-mail of in 
de bus van Dirk Morel of Piet Van Troos 
tegen uiterlijk zondag 17 oktober 2021.   
 

 

Onder de juiste inzendingen worden 20 mooie prijzen uitgeloot.  Warm aanbevolen en 
alvast veel succes gewenst.   
 
Info: KWB Afsnee en SDW,  
Dirk Morel, Wittepaalstraat 6, Afsnee * tel. 09/222.63.99 * e-mail: dirk.morel1@telenet.be  
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, SDW * tel. 09/221.18.80 * e-mail: piet.vantroos@telenet.be  

mailto:dirk.morel1@telenet.be
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KWB-ZOEKTOCHT 2021                                                                             DEELNAME-FORMULIER 
 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………….   :  E-mail:  ……………………………………………………………………………………………… 
 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   Telefoonnummer:  ……………………………………………………… 
nr Vraag Bew. Antwoord Uitkomst 
1 Voor de eerste vraag steken we vlug eens de straat over: De hoekwoning met adres “Beukenlaan 37” (vroegere boerderij) had 

vroeger een ander huisnummer welke nog zichtbaar is t.h.v. de voordeur. Welk huisnummer betreft dit? =   
2 Hoeveel - configuraties vind je terug in de bovenste (boog-) rij van het metalen hekken (enkel het schuifhekken, dus niet de 

vaste afsluiting) van de woning met huisnummer 9 in de Lettelbroeklaan? 
+   

3 Eind 2002 werd de Beukenlaan erg geteisterd door overstroming (afkomstig van de Leie). De jaren daarop werd een collector 
voorzien en hier ook een pompstation. Op het gietijzeren deksel van de aanwezige inspectieput (welke het dichtst bij de Leie 
gelegen is) is duidelijk in welk jaar dit gerealiseerd werd. Tel de 4 cijfers van dit jaartal samen. 

:   

4 De overloop van het pompstation komt terecht in de Leie. Met hoeveel ronde (“doorlopende”) tralies (staven) mondt deze leiding 
(riolering) uit in de Leie? x   

5 Bovenop “Sneppenbrug” (officieel “Buchtenbrug”) ziet u over de treinsporen een deels groene “graffiti –tekst” bestaande uit 2 
woorden “SPORT- . . . - RATSE”, met daartussen een getal. Geef dat getal. +   

6 Hoeveel “opstappen” moet u doen om -t.h.v. de parking langsheen de Snepkaai- bovenop de voetgangersbrug (over de Leie) te 
komen die deze parking verbind met de Blaarmeersen. 
NB: Voor -vervolgens- het dwarsen van de Leie met de fiets kan u terecht langs de andere zijde van de spoorweg (zuidzijde) 

-   

7 Op het informatiebord in het domein van “Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen” staan 3 autoparkings vermeld: Centraal, West 
en Oost. Centraal heeft 150 parkeerplaatsen, Oost heeft er 705. Hoeveel parkeerplaatsen heeft parking West? -   

8 Vanaf het informatiebord (zie vraag 7) kan je zonnepanelen zien welke bevestigd zijn op het dak van een houten chalet. Hoeveel 
zonnepanelen betreft dit? NB: Enkel de (zichtbare) langste chalet, de kleinere chalet daarachter niet meegerekend. +   

9 Naast het “heuvelend” pad langsheen de spoorweg zijn indrukwekkende constructies aangebracht i.f.v. de spoorweg die de 
ringvaart dwarst. Op deze metalen boogconstructie(s) is het straatnaambord “Blaarmeersenbrug” bevestigd. Rechts-daaronder is 
een metalen bevestigingsplaat (verticaal) vastgemaakt met een hele reeks bouten (met moeren). Hoeveel stuks?  
NB: Betreft enkel de plaat met daarnaast de grafitti-tekst “GO Liesje”… 

-   

 
 
 
 

10 

Nadat we (net voorbij “verlichtingspaal 3028” links) afwijken van de geasfalteerde weg en via een onverhard pad evenwijdig blijven 
met de spoorweg komen we terecht onder een donkere spoorwegtunnel (langs de Oude Leie). Eens terug in “open lucht” komen we 
uit op de onverharde “Asselsekerkweg” welke naast de Oude Leie blijft. NB: Deze Oude Leie was vroeger (tot de fusie in 1977) de 
grens tussen Drongen en Afsnee. Ca. 200 meter verder is op uw linkerzijde een oude sas-constructie te zien met een arduinen 
deksteen. Deze deksteen heeft een dikte van ca. 1 dm (= 10 cm) en een lengte van 12 dm. Hoeveel decimeter breed is deze steen? 

 
 
: 

  

11 In de kerktoren van Drongen zie je vanuit de N-W zijde (vanop het dorpsplein t.o.v. Vierhekkensstraat) het jaartal van die kerktoren 
verwerkt, weliswaar in Romeinse cijfers. Welk jaartal is dit? En… tel vervolgens de 4 cijfers van dit jaartal samen. x   

12 Op het Drongenplein staat -rechtover de Adolf Petitstraat- een fenomenale gedenksteen van beide wereldoorlogen. Tijdens de 2° 
wereldoorlog zijn 3 “burgerlijke slachtoffers” gevallen. Eén op 13 mei en 2 andere slachtoffers op 23 mei. In welk jaar was dit? +   



nr vraag Bew Antwoord  uitkomst 
 

13 
We wandelen (of fietsen) verder langs de Leiearm onder de spoorweg (van en naar de kust). NB: Deze spoorweg werd in 2011 
ontdubbeld van 2 sporen naar 4 sporen. Hoeveel betonnen “langse” balken zijn er onder de originele brug (dus voor de 
“ontdubbeling”) aanwezig? NB: “langse” = zelfde richting als de sporen. 

 
: 

  

14 Langsheen dit pad is ooit een pastoor “schilyk” overleden. Een arduinen kruis is hier aanwezig ter herdenking. 
In welk jaar is die pastoor overleden? +   

15 Hoeveel pinnen zijn er bevestigd op het schuifhekken die leidt naar de woning met adres “Dijkweg 25”? -   
16 Hier is een zijstraat van de “Dijkweg” genoemd naar een senator In welk jaar is hij gestorven? -   

 
17 

 

Hier dwarsen we de grens van de vroegere gemeenten Drongen en Afsnee. We stappen immers over de Oude Leie.  
Dit is enkel te merken aan de bakstenen muur (links) met een arduinen dekplaat (inclusief spindel). In deze dekplaat is de tekst 
“Watering Der Assels” verwerkt met een jaartal daarbij. Welk jaartal? 

+   

18 Hoeveel galmgaten (= openingen in de muur t.b.v. de luidklokken) zijn er in de (volledige) toren van Afsneekerk aanwezig? :   
19 Hoeveel uur per dag is de Veerdienst geopend tijdens de zomermaanden? NB: Wees alert… +   
20 Ter hoogte van de perceelsgrens tussen de woningen met adres Krommehamlaan 30 en 32 is een brandkraan aanwezig. Welke 

diameter (in mm) heeft de waterleiding waarop de brandkraan is aangesloten? (NB: zie bord, betreft het getal naast de letter H). -   
21 Hoeveel (kilometer) ver zijn we op de R4 -volgens het groen “kilometerbord”- bovenop de (“Krommeham”-)brug over de Leie? +   

 
 

22 

Bij het (rechts) invoegen van het onverhard, met onkruid begroeid, pad zien we een klassiek baken (merkpaal met geel “dakvormig” 
bord voor zichtbaarheid vanuit een helikopter) die aanduidt dat hier een “hogedruk-aardgasleiding” van Fluxys aanwezig is.  
Welk getal staat hierop aangeduid? 

+   

23 Volgens het informatiebord van Stad Gent “SLIM OP WEG” kan je met de tram , met de fiets of te voet van Sint-Pietersstation naar 
Flanders Expo.                                                                                                                                                         Hoe lang doe je er over te voet?  +   

24  
Hoe lang doe je er over met de tram? :   

25  
Hoe lang doe je er over met de fiets? -   

26 Van de ene straat met de naam van een letterkundige (Ernest Claes) gaan we over in een andere straat met de naam van een 
letterkundige. Deze laatste is net geen 98 jaar geworden…  
Tel de 4 cijfers van zijn geboortejaar op samen met de 4 cijfers van het jaar dat hij overleden is… 

+   

27 Hoeveel “drakenkoppen” zijn verwerkt in het zwart metalen hekken van het domein “Karus” in de Steenaardestraat recht-
tegenover huisnummer 61? (NB: Zowel van het “draaidend” als het “niet draaiend” hekken) :   

 
Opmerking: Alle vragen zijn ter plaatse oplosbaar. Deze vragen zijn geen strikvragen, dus zoek het niet te ver… 
Alvast veel “geluk” met het eindgetal. 
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