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We zoeken in Brugge naar corona’s en kronen. We starten op de parking van de Carrefour in de 

Scheepsdalelaan en zoeken de locaties van een 21-tal foto’s. De foto’s staan niet in volgorde! 

Het parcours is ongeveer 10 km lang en er zijn veel rustpunten.brug 

We noteren de huisnummers of een ander getal dat hierbij hoort. Wanneer aan het huisnummer een 

letter toegevoegd werd, noteert u enkel het nummer. Veel handelszaken zijn te gierig om een 

huisnummer te plaatsen, daarom soms een rare vraag. U krijgt van ons één huisnummer cadeau dat 

op 2 foto’s voorkomt: 13. 

In de straten met een rode tekst is het mondmasker verplicht (ook op de fiets)! 

0,00 We verlaten de parking langs de kant van de “Scheepsdalelaan” en gaan RA naar de Ezelpoort.  

0,21 Voor de poort volgen we RA het wandelpad langs de “Filips de Goedelaan”. 

0,64 Op het einde gaan we LA en gaan we op een veilige manier RD naar de “Beenhouwersstraat”. 

1,02 De tweede straat LA: “Oude Zak” en de eerste straat RA: “Leeuwstraat”. 

1,33 RA in de “Moerstraat” die we tot het einde volgen. 

1,59 RA over de brug en meteen LA in de “Speelmansrei”. 

1,84 Op het einde LA naar de “Noordzandstraat” en daar de eerste straat RA “Dweerstraat”. 

2,12 Aan de “Zuidzandstraat” gaan we RA en verder LA: “Hoogste van Brugge”. 

2,34 Na die zware beklimming gaan we RA in de “Westmeers”. 

2,55 Omdat er werken zijn in het“Koning Albert I-park” laten we het Concertgebouw rechts liggen en 

         gaan we RD in dezelfde “Westmeers” tot aan het einde. 

2,74 LA “Eiland” en vrijwel meteen RA “Oostmeers”; de straat oversteken en LA in de “Professor  

         Dr. J. Sebrechtsstraat “. 

3,06 Op het einde: LA “Begijnenvest” 

3,14 Aan het Sashuis gaan we LA door de poort en betreden we het “Begijnhof” 

        (na 18u15: neem RA over de brug en meteen LA naar de “Wijngaardstraat”). 

3,19 We proberen ons evenwicht te houden op de hobbelige kasseien en we gaan RA naar de 

        ingang voor de toeristen. 

3,38 Weer buiten het Begijnhof kijken we of de paardjes weer met de toeristen mogen sleuren en  

         slenteren we LA in de “Wijngaardstraat” om even verder LA naar het “Walplein” te gaan. 

         We gaan niet naar het Stoofstraatje want dat was vroeger een bron van vele virussen, dus… 

3,55 LA in “Zonnekemeers” waar we RA door de site van het “Oud-Sint-Jan” wandelen. 

        RD tussen de parking en de congreszaal gaan we naar de andere kant van de site waar we RA 

        naar de kruisweg gaan en de 14 staties volgen tot aan de muur met een Calvarieberg. 

        Hier dus ook een kroon maar dan éne met doornen. 

3,95 Achter die muur vinden we een doorgang naar de “Goezeputstraat” die we RA inslaan. 

4,31 Op het einde LA in de “Heilige Geeststraat” en die volgen we tot aan de kathedraal. 

4,38 RA “Sint-Salvatorkerkhof-Zuid” en verder RA  in de “Sint-Salvatorkoorstraat”. 

We zijn nu al halfweg de coronazoektocht en je zou toch al 4 fotolocaties moeten gevonden hebben! 

We beginnen nu aan het grote werk! Neuzen en ogen naar boven!  

Corona foto-wandelzoektocht 

 



4,51 Op het “Simon-Stevinplein” gaan we LA naar de “Steenstraat” die we RA afslaan. 

4,82 Op de Markt gaan we RD in de “Breidelstraat” naar de “Burg”. 

5,04 waar we RA door de “Blinde Ezelstraat” (reeds 14 fotolocaties) naar de “Vismarkt” gaan. 

5,47 Eens we over de brug zijn, wandelen we meteen LA langs de “Steenhouwersdijk” en RD 

        “Groenerei” en we volgen die tot aan de derde brug (= “Predikherenstraat”). 

5,49 We steken die brug LA over en door LA af te slaan in de “Predikherenrei” komen we  

5,57 in de “Langestraat”. Niet voor lang echter want LA over de “Molenbrug” begint de“Hoogstraat”. 

5,71 Achter de bocht gaan we RA in de “Ridderstraat” en dan RD in de “Engelsestraat”. 

5,99 Terug een stukje romantiek door aan de “Spinolarei”  RA te gaan tot over de brug. 

6,16 LA door de “Sint-Annarei” en dan weer LA over de “Carmersbrug”. 

6,27 RA langs de “Langerei” waar we achter de zoveelste brug LA in de “Gouden-Handstraat” afslaan. 

6,43 Eerste straat RA in de “Sint-Gilliskerkstraat” en verder LA in de “Sterstraat” waar u RA gaat in  

        een smal straatje: “Schotinnenstraat”; op het einde:  LA in de “Lange Raamstraat”. 

6,63 RD in de “Bidderstraat” en op het einde: RA in de “Sint-Clarastraat”. 

7,04 Even verder kunnen we LA in de “James Wealestraat”;  

7,17 deze gaat over in de “Willem de Dekenstraat”; daar: de eerste straat RA 

7,25 en halfweg gaan we LA door een parkje om dan weer RA de“Willem de Dekenstraat” te volgen. 

7,34 We komen uit op de “Komvest” die we op een veilige manier oversteken naar de  

        “Nikolaas Gombertstraat”.  RD  de “Leopold II-laan” oversteken en  tot aan de “Kolenkaai”. 

7,70 LA de “Kolenkaai” volgen tot aan de “Scheepsdalelaan” die we veilig RD oversteken. 

8,41 In de “Houtkaai” slaan we de eerste straat LA naar de “Leopold I-laan” die we oversteken. 

8,70 We komen in de “Gustave Vincke-Dujardinstraat” die iedere belastingbetaler kent. 

8,89 De tweede straat RA heet de “Em. de Neckerstaat” die ons terug leidt naar onze startplaats. 

Heeft u alle fotolocaties gevonden?  Tel alle getallen samen en vul dit getal in op het formulier op de 

website https://www.brugge-diabetes.be/node/340 of stuur deze naar het adres van de Diabetes 

Liga afdeling Brugge: Begoniastraat 42, 8310 Assebroek. Vergeet uw naam en adres niet! 

Schiftingsvraag: hoeveel  stappen heeft de samensteller gebruikt tijdens zijn controle-wandeling? 

De zoektocht wordt afgesloten op maandag 31 augustus 2020. 

De Diabetes-Liga is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Volg steeds de verkeersregels! 

  

 

Hoeveel volwassen brouwers staan er in het 

horizontale fronton (pas op: bierverdelers 

zijn geen brouwers!) : 

 

Geef het huisnummer: 

https://www.brugge-diabetes.be/node/340


 

 

 

  

 

Geef het huisnummer: 

 

Hoeveel gouden letters staan er: 

 

 

Geef het volledige jaartal ernaast: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Naar welk huisnummer kijkt hij: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Noteer het hoogste jaartal ernaast: 



 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer links hiervan: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Hoeveel lange vlaggenstokken zijn er: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Hoeveel letters heeft zijn volledige naam: 

 

Geef het huisnummer: 

 

Geef het huisnummer: 


