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Fotozoektocht KWB - Steenbrugge 2020  

Praktisch: 

De fotozoektocht start van 1 augustus en wordt afgesloten op 30 september. Hij 

werd uitgestippeld op het grondgebied van de parochie Steenbrugge. 

De fotozoektocht werd ontwikkeld om in deze bijzondere periode van Coronatijden 

aan onze leden een deugddoende activiteit aan te bieden met een combinatie van 

stappen en zoeken.  Je vindt een beschrijving van de weg. In de beschrijving staan 

bepaalde woorden in het vet en groter. Dit betekent dat er meer duiding en 

achtergrondinfo te vinden is.  Daarnaast is er een formulier met foto’s en letters. 

Deelnemers doorlopen het parcours en moeten de juiste volgorde van de foto’s 

cijfermatig weergeven. De eerste foto op het parcours voorbeeld foto C krijgt het 

cijfer 1. De tweede foto bijvoorbeeld foto A krijgt het cijfer 2 en zo worden de foto’s 

gerangschikt. Deelnemers kunnen de fotocombinaties doormailen naar kwb-

steenbrugge@outlook.be vóór 30 september. De selectievraag is: “Hoeveel 

betalende leden telt KWB Steenbrugge op 1 augustus 2020?”  

De winnaar van de fotozoektocht krijgt een waardebon aangeboden van € 50. 

In 2019 sloegen verschillende organisaties waarbij de school, de abdij, de parochie 

en het Katholiek Onderwijs de  handen in elkaar naar aanleiding van de warmste 

week. Zij werkten een fotozoektocht uit. Met KWB zijn wij dankbaar dat wij deze 

fotozoektocht mogen gebruiken. Wij namen de vrijheid om nieuwe foto’s te maken. 

Een speciaal woord van dank aan de heer Michel Vanderostyne voor de uitleg en de 

historische duiding. 

 

mailto:kwb-steenbrugge@outlook.be
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Wegbeschrijving fotozoektocht KWB – Steenbrugge 2020: 

 

 

We vertrekken aan de H.Hartkerk Steenbrugge – de Kerk en de Sint-

Pietersabdij. We stappen richting rond punt en brug. Tussen de school OLVA 

School en de muziekwinkel slaan wij links af en stappen op de spoorwegbedding.  

Op het einde van de spoorwegbedding gebruik je het zebrapad om de weg over te 

steken en ga je links. Je volgt de St-Trudostraat waar de Chirolokalen staan.  

Op de braakliggende gronden in die straat bouwt men straks de nieuwe St 

Trudoverkaveling. Dit jaar werden daar bij opgravingen grafmonumenten gevonden 

uit de IJzertijd en de Romeinse periode. Even halt houden aan de oude 

toegangspoort van de Sint Trudoabdij. 

Nu volgen we recht tegenover die toegangspoort de Benedictijnenestraat tot we – 

bijna op het einde daarvan – de weg rechts, de Esperantostraat, inslaan. Hier komen 

we uiteindelijk op de Oude Kortrijkse Heerweg. 

Wat verderop komen we aan de “cleene Stenenbrug” om te eindigen aan de 

“Tir”, een zeer belangrijke plaats doorheen de vele eeuwen. Recht tegenover café 

Pistolet in de uiterste hoek, links van de appartementsgebouwen neem je het fiets- 

en wandelpad, in, feite de “Soutweg”, een militair pad dat de Kortrijksche Heerweg 

verbond met de Gentsche Heerweg en op deze wijze tot de Gentse Vaert of de 

Gentsche Leye of Reye leidde. 

We volgen het  pad rechtdoor langs het speelpleintje tot op de Kongostraat, waar we 

links afslaan naar het volgende kruispunt. Daar kiezen we voor de Brugeoisestraat 

die ons uiteindelijk op de Kerkhofdreef brengt. Op het einde van die Kerkhofdreef 

(rechts) ligt het Brugs Stedelijk kerkhof of ‘Kerkhof van Steenbrugge’ zoals het 

vaak wordt genoemd, maar het ligt niet meer op het grondgebied van de 
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Steenbrugse parochie. Wij gaan echter links naar de Baron Ruzettelaan, richting 

Burgeoisepoort. Aan de verkeerslichten zien we op de hoek de optiekwinkel.  

We steken de Baron Ruzettelaan over, gaan door de grote Brugeoisepoort en over 

de wandel- en fietsbrug naar de overkant van het kanaal. Even halt houden op de 

brug en richting Brugge kijken. We zien op de rechteroever de resten van de eerste 

en dan later de stenen versterkingen, waaraan de naam ‘Lappersfort’ ons nog 

herinnert. 

Wanneer we de wandel- en fietsbrug verlaten stappen we via de Vaartdijkstraat. 

Links is het kanaal en aan je rechterkant vind je een bord van Bombardier. De 

Brugeoise – nu Bombardier – bracht veel welvaart in deze omgeving. We stappen in 

de richting van Ten Briele en het Lappersfortbos, dat laatste is nu een 

natuurreservaatje dat we nu doorkruisen. Bij de ingang van het Lappersfortbos staat 

een wandelkaart.  In het bos is er ook een Hugo Claus pad waarbij je als wandelaar 

niet alleen kan genieten van het bos en de bomen maar ook van poëzie. Het pad 

rechtsaanhoudend volgen tot het bord met het gedicht van Sylvie Marie ‘de bomen 

bewaren’ daar sla je links af. Je stapt tot bij het bord met het gedicht van Marc 

Tritsmans ‘Oude berkenbos zingend’ en je gaat rechts. 

We verlaten dit bos en zien aan onze rechterkant nieuwe appartementen verrijzen. 

Even voorbij dat nieuwe bouwproject lag vroeger de oude spoorwegbrug over het 

kanaal – spoorlijn Eeklo-Brugge – die dan doorliep tot voorbij het 

spoorwegdepot. Zie oude toren. Hier worden nog oude locomotieven en 

stoomtreinen vanuit gans Europa hersteld en het is sedert enkele jaren ook een 

museum en bewaarplaats geworden van oude stoomlocomotieven. 

We volgen de Vaartdijk en steken de “Groene Brug” over; oorspronkelijk lag hier de 

“Groten Stenen Brug” met errond verschillende fabrieken.  

Langs de “Tragelweg”, een pad langs het kanaal waar de paarden en schepen 

trokken, bereiken we het Parochiaal Centrum van Steenbrugge. Daarna steken 

we de drukke Baron Ruzettelaan over via het zebrapad. Wij zijn nu terug bij ons 

vertrekpunt. 
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Uitleg en historische duiding: 

DE KERK EN DE SINT-PIETERSABDIJ 

De kerk werd toevertrouwd aan de paters Benedictijnen die begin 1900 de pastorie 

verder uitbouwden. 

Vooral onder het bestuur van Vader Abt Dom Modest van Assche kreeg de abdij een 

belangrijke rol in Vlaanderen. Met zijn vredesbeweging trad hij overal op ook in 

Europa. Na de toelating van de burgerlijke overheid om uitzonderlijk een eigen 

kerkhof voor de paters in te richten, ontstond zijn idee om er een vredesmonument 

op te richten. Dit vredesmonument, een kopie van de IJzertoren, werd plechtig 

ingehuldigd in 1937. 

Met het wereldwerk “Corpus Christianorum” van vader Abt Eligius Dekkers, een 

studie over de kerkvaders, verwierf de Steenbrugse abdij in de jaren 50 – 60 grote 

bekendheid over de ganse wereld. Dit wetenschappelijk werk wordt nu verder gezet 

door Brepols in Turnhout. 

Na de verkoop van de abdijgrond langs de St Trudostraat in 2005 werd gestart met 

de bouw van “Huize Pax”. Dit nieuwe abdijgebouw voor de Steenbrugse paters werd 

op 16 augustus 2008 plechtig ingezegend. 

In het oude abdijgebouw is thans het Centrum van het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen, regio West-Vlaanderen gevestigd. 

 
Zicht op de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, gelegen aan de drukke Baron Ruzettelaan, de 

vroegere Steenbrugse Wandeling. Tekening uit 1986 van de abdij en het abdijwapen door G. 

Swaenepoel 

                                                                                                      
Vader Abt Eligius Dekkers met in de achtergrond de uitgaven van o.a. het Corpus Christianorum in de 

leeszaal van de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge. (Foto: J.L. Meulemeester) 
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OLVA STEENBRUGGE 

Pastoor Pollet bouwde in 1897 eerst de school, daarbna de kerk en de bijhorende 

pastorie.  

De school werd jarenlang toevertrouwd aan de zusters van Manage; hun 

belangrijkste taak, zeker tot de jaren 1920, was het aanleren van het kantklossen. 

Kantklossen was vaak de enige bron van inkomsten voor vele gezinnen. 

Na de bouw van de jongensschool door de abdij was er geen gemengd onderwijs 

meer en gaven de Broeders van Liefde les aan de jongens. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd – na de beschieting van het nabijgelegen 

station en een Duitse trein – de school gesloten en trokken de jongens naar de 

boerderij ‘De Zeventorentjes’ en de meisjes naar het klooster van de Witte Paters  - 

Leyseelehof (baan naar Loppem). 

In 1953 verlieten de Broeders van Liefde de school en Gaston Hoorens werd 

schoolhoofd. Met een team van 3 leken startte hij de verdere uitbouw van de 

jongensschool. 

Kort na de oprichting van de Steenbrugse parochie in 1955 verlieten de zusters van 

Manage Steenbrugge. De zusters van Maria van Ingelmunster namen hun plaats in 

en bouwden er een meisjesschool, kapel en ontvangstgebouw. 

In 1971 werden beide scholen overgenomen door OLVA. 

Schoolgebouwen werden te klein, tijdelijk werd er zelfs les gegeven in lokalen van 

het Parochiaal centrum, maar in 1984 werden de nieuwe gebouwen ingewijd en 

geopend door de toenmalige minister van onderwijs, de heer Daniël Coens, tevens 

oud-leerling van de school. 

Het oudste gebouw van 1879 en bijhorende gebouwen werden volledig 

gerenoveerd. 
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SINT TRUDO ABDIJ 

De straat en de omliggende velden waren eigendom van de grote Sint Trudoabdij 

die hier zou ontstaan zijn rond 1050. De kluizenaar Everelmus zou zich hier 

gevestigd hebben op de oude parochie Odeghem. Hij bouwde er een kapel 

toegewijd aan Sint-Trudo. In het begin van de 12de eeuw werd bij dit kerkje een klein 

kloostergebouw gezet dat bediend werd door de monikken van de Sint Martinusabdij 

van Doornik. Alles werd verwoest tijdens de oorlog in 1128 na de moord op Karel de 

Goede.  

In 1149 kwam de gemeenschap van Ten Eekhoute in het bezit van de 

heropgebouwde Sint-Trudokerk en de bijhorende landbouwuitbating. Sint-Trudo 

werd als priorij de verblijfplaats voor tientallen zusters van de Eekhoutabdij. Op 

Steenbrugge zullen we nog in Ten Briele de buitenhoeve van de abdij terug 

ontmoeten. 

Op het domein ontstonden er talrijke problemen tussen de monniken en de zusters 

en de bisschop van Doornik besliste op 23 augustus 1248 om de 

vrouwengemeenschap van Sint Trudo volledig onafhankelijk te verklaren van de 

mannenabdij van Ten Eekhout in Brugge. Priorin Usilia werd de eerste abdis. 

Er volgde een  periode van grote bloei tot in 1566 de zusters moesten vluchten voor 

de Geuzen, ze kwamen terug maar voor een korte duur. De brandstichting en de 

vernieling op 10 mei 1580 door de Gentenaars betekende het definitieve einde van 

deze abdij. 

Later werd de Sint Trudohoeve heropgebouwd; hoe groots alles was, blijft een 

raadsel. De zusters die in Brugge in de Nieuwe Gentweg verbleven, hebben 

uiteindelijk in 1803 de hoeve verkocht. 

De laatste jaren werd de hoeve gerestaureerd en zijn er belangrijkste vondsten 

gedaan. Een van de oudste woningen in Brugse baksteen vinden we hier terug. We 

hopen in de toekomst nog meer nieuws hierover te ontdekken. 
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CLEENE STEENEN BRUGGHE – DEN TIR 

Hier komen e op een zeer belangrijke site op Steenbrugge. Juist voor het brugje 

staat rechts een zeer kleine woning, wellicht was dit het oude sashuis aan de 

“cleene steene brugghe”. Verderop – juist voor de schietstand, nu het nieuwe 

wooncomplex – stond het “Hollands Huis”, de woning waar de Hollanders verbleven 

die vanaf 1613 het kanaal aanlegden door het uitgraven van de Reye. 

Voor de bouw van de grote militaire schietstand in 1890 deed baron Karel Gillès de 

Pélichy zeer belangrijke archeologische vondsten. Het waren onduidelijk 

gelokaliseerde, prehistorische artefacten (tussen 8000 en 1500 voor Christus), 

kreamiekfragmenten (tussen circa 1000 voor Christus en het begin van onze 

jaartelling) en resten van haarden. Een groot deel hiervan is te bezichtigen in  het 

Gruuthusemuseum in Brugge. Spijtig genoeg moesten de opgravingen  stop gezet 

worden door de haast waarmee men de schietstand wilde bouwen. We hoopten 

opnieuw grondige opgravingen te kunnen uitvoeren na het afbreken van de 

schietstand, maar ook nu wilde men vlug bouwen en zal de historiek definitief onder 

het beton bedolven worden. 

Gedurende vele eeuwen treffen we hier soldaten aan: de oude afspanning “Het 

Schuttershof” met stallingen en ook de oude herberg “De Zoutla”, waar nu “Café 

Pistolet” is, verwijzen hiernaar. Soutla: soute=solde, soldij van soldaten. Aan de 

overkant begint dan de “Soutweg” die we verder zullen volgen. 

Ook verwijzen we naar de bisschoppelijke toelating aan Jan Foucroy, 

hoofdaalmoezenier bij  het leger van graaf Paul de la Fontaine, om de soldatenkapel 

op 27 maart 1627 in te wijden en dienst te laten doen als parochiekerk. Diezelfde 

graaf lag daar aan de paallanden (stadsgrens) en verdedigde Brugge tegen de 

invallen van de vele vrijbuiters. 

De militaire schietstand bleef er tot begin 2000, de politie had reeds haar intrek 

genomen in de nieuwe schietstand ernaast. In 2009 besliste Stad Brugge om aan 

deze site een nieuwe bestemming te geven: een sociale woonwijk  en een buurtpark. 

 

 

In 1735 besliste Stad Brugge om de kronkelende Kortrijkse Heerweg tussen de 

Katelijnepoort en de “grooten Steenen brug” recht te trekken en zo werd de 

Steenbrugsche Wandelinghe de huidige Baron Ruzettelaan. 
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BRUGS KERKHOF – STEDELIJK KERKHOF – STEENBRUGS 

KERKHOF 

Deze drie benamingen vinden we vaak terug. Officieel spreekt men van het Militair 

Kerkhof te Steenbrugge, waar de oorlogsslachtoffers liggen. 

Door de verordening van Keizer Jozef II in 1784 was het vanaf dan verboden nog 

iemand te begraven in kerken of kloosters en ook niet binnen de stadsmuren. Het 

eerste gedeelte van het Brugs Kerkhof werd aangelegd op het “Raep stik” dat sedert 

1566 toebehoorde aan de oude Sint-Trudo abdij van Steenbrugge. Oude 

Bruggelingen spraken er dan ook over “Dat de doden begraven liggen op het 

Raapstik”. Vandaag is alles geïnventariseerd  en kan men info bekomen over de 

vele mooie oude grafmonumenten.  

 
 

Op de begraafplaats liggen heel wat bekende Bruggelingen begraven. In het oog springende 

monumenten zijn de graven van dichter Guido Gezelle, de beeldhouwers Pickery en de 

neogotische grafkapel van de Brugse bisschoppen. De markantste graven zijn met een klein 

steentje met een cijfer aangeduid. 

BARON RUZETTELAAN 

We vinden verschillende historische benamingen voor deze laan: 

 Oude Kortrijkse Heerweg 

 De Nieuwe Kortrijkse Steenweg (1734 – aanleg van gekasseid vak) 

 Steenbrugse Wandelinge of halfure Wandelingen (1902- tussen de bomerijen 

wandelden de Bruggelingen van de Katelijnepoort naar de Steenbrugse 

afspanning “Leopold II” ongeveer een half uur en namen de koets of diligence 

om naar de stad terug te keren). 

 Baron Ruzettelaan – op 14 november 1929, als dankbaarheid voor de 

overleden Minister en gouverneur baron Albert Ruzette die op het kasteel 

“Kevergem” op Steenbrugge woonde. 
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LA BRUGEOISE – TEN BRIELE- LAPPERSFORTBOS 

 

We steken de Baron Ruzettelaan over en gaan door de monumentale poort 

van 1905 geflankeerd door de herbergen “De toekomst” en “De Welkom”. 

Vroeger hadden we hier een draaibrug en een hoge vaste brug. 

De oude ijzerfabriek “De Jaeghere” uit de Brugse binnenstad wilde uitbreiden 

en kocht in 1901 een nieuwe vestigingsplaats langs de Gentse vaart ter 

hoogte van Ten Briele. De oude boerderij met prachtige toegangspoort en 

toren maakte plaats voor een moderne fabriek. Vanaf 1905 startten ze hun 

nieuwe activiteiten onder de naam “La Brugeoise” en in 1956, na de fusie met 

“Atelier Métallurgique de Nivelles”, wordt het “La Brugeoise et Nivelles”. Vanaf 

1988 wordt alles overgenomen door het Canadese Bombardier. Er worden 

nog steeds trein – en metrostellen gemaakt, maar de  heel grote fabriek met 

duizenden personeelsleden behoort tot het verleden. Meer en meer gronden 

worden verkocht aan kleinere, nieuwe bedrijven. 

 

 
 

 

Ten Briele was vroeger een dreef naar de buitenhoeve van de “Ten 

Eekhoutenabdij”, later de  hoeve “Lappersfort”’ genoemd naar de het 

“Lappersfort”, één van de 7 versterkings- of bewakingsburchtjes langs de 

Reye tegen de talrijke invallen van de Fransen.  
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Deze dreef vanaf de “Lappersfortbrug” over het kanaal was de verbinding 

tussen de dorpskern van de vroegere gemeente Sint-Michiels  en uiterste 

hoek langs de Baron Ruzettelaan, die door het kanaal van elkaar gescheiden 

waren. De hoeve en de bijhorende landerijen behoorde toe aan het Sint-

Janshospitaal. Einde van de 19de eeuw werd op een deel van de landerijen 

een kasteelpark met een kasteelhoeve aangelegd, die rond 1930 werd 

aangekocht door FN. Die bouwde er een munitiefabriek en legde, zoals overal 

, een beschermend bos aan. Na de oorlog legde deze Brugse FN-vestiging 

zich toe op het herstellen van legervoertuigen en de productie van 

breimachines. De kasteelvilla met zijn grote kelders (waar de Steenbrugse 

chiro elke zondag bijeen kwam) werd in 1969 afgebroken.  

 

In november 1987 kocht Fabricom de FN vestiging en brak de oude fabriek af. 

Na de aankoop door Fabricom van de achterliggende bosstroken, ingekleurd 

als ambachtelijke zone in 1992, begonnen de toekomstplannen  - namelijk 

een nieuwe industriezone ontwikkelen – vorm te krijgen. 

 

Stad Brugge keurde een nieuw BPA over het bos goed, waarop zeer groot 

protest kwam – het begin van de bezetting  en de “Lapperfortsage”. 

 

Het “Lapperfortbos” werd na de bezetting in 2001 een symbooldossier voor 

natuurbehoud. Na de uitdrijving werd een oplossing gevonden: een deel van 

het bos werd de industriezone Ten Briele, maar het grootste deel ervan werd 

als natuurdomein door Stad Brugge behouden. Nu krijgen we de kans dit tot 

aan de oude spoorweg te doorkruisen.  
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SPOORWEGDEPOT – SPOORLIJN 58 – STEENBRUGS 

STATION & MUSEUM 

 
 

Het gaat om de oude spoorlijn 58 tussen Gent en Eeklo, werd in 1963 

verlengd tot in Brugge. Op Steenbrugge beschikten we over een station en 

over het kanaal was er een ophaalbrug. De spoorlijn liep door tot in het station 

van Brugge met een aftakking naar de herstelplaats. 

 

De laatste passagierstrein reed er op 26 februari 1959 en de laatste 

goederentrein op 1 augustus 1967. In 1968 werden de sporen opgebroken en 

het oude station verdween enkele jaren later. 

 

Op vandaag zien we nog de oude verhoogde stootbloklijn achter het bos. De 

oude spoorwegbrug is verdwenen, op de oude spoorwegbedding staat een 

AD Delhaize en de verdere spoorwegbedding tussen Sijsele en Steenbrugge 

is nu de Abdijenroute. 

 

Het oude museum van Leuven werd naar hier overgebracht en er worden hier 

ook oude stooklocomotieven, denken we maar aan  het type 29.013, 

onderhouden en hersteld. Om de 10 jaar moeten de 151 vlampijpen in de 

stoomketel vervangen worden, dit type wordt nu regelmatig gebruikt voor 

speciale gelegenheden, ook in het stoomcentrum van Maldegem. Hiervoor 

komen zelfs specialisten uit Engeland onze mensen bijstaan.  
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GROTEN STEENEN BRUGGHE – KANAAL BRUGGE-GENT 

 

Het kanaal Brugge-Gent werd na vele pogingen en bloedige veldslagen 

tussen Gentenaars en Bruggelingen uiteindelijk in 1613 uitgegraven op de 

oude bedding van de Reye. Dit werk werd toevertrouwd aan de Hollanders, 

die gedurende verschillende jaren verbleven in het Hollands Huis aan de TIR.  

 

Rond de brug ontstonden al heel vlug verschillende bedrijven: de olieslagerij 

van de familie Roelandts-Baert, olie- en veevoederbedrijven, de brouwerijen 

“De Zwaan” en “De Drie Koningen”. Later hadden we – na de WO II – de 

firma’s D’Hoore en Rammant. Waar nu de randparking is, was er de chantier 

van D’Hoore met de gekende zandbergen. 

 

Verschillende bruggen, al dan niet vernietigd in beide oorlogen, volgden 

elkaar op, maar deze laatste ‘groene’ brug ligt er reeds sedert 1962, wat 

duidelijk zichtbaar is. Al vele jaren is vervanging van deze brug een 

gespreksonderwerp. 

 

 
 

Eind 2014 startte de Vlaamse Waterweg met de studie naar de modernisering 

van de waterweg in de omgeving van Brugge. Zo ontstond het 

overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de 

Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. 

 

In 2019 is het voorontwerp klaar, de milieueffecten werden verder in kaart 

gebracht: de te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap. 

In 2020 volgt het definitief ontwerp dat alle technische informatie gedetailleerd 

in kaart brengt. Wanneer dat klaar is, start de aanstellingsprocedure voor een 

aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. De Nieuwe 

Steenbruggebrug zou ten vroegste klaar zijn in 2024. 
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PAROCHIAAL CENTRUM 

 

 
 

Pastoor Fockedey bouwde er in 1958 een heel modern centrum ten dienste 

van de plaatselijke gemeenschap. We hadden er een schenkzaal, stortbaden, 

het kinderwelzijn (de weging in de volkstaal), vergaderlokalen voor de 

verenigingen en burelen voor de pastoor en de onderpastoor.  

 

Begin jaren ’60 begon de Brugse kunstenaar Aimé Van Belleghem aan het 

muurschilderij, De Blijde intrede van Maria van Bourgondië in Brugge. Van 

1995 tot 2009 werd het grotendeels ingenomen door het ‘DPB’ (dienst 

pastoraal beraad), na een grondige renovatie. 

 

Daarna namen Loca Labora, BIB Assebroek, Psychiatrische Bijstand Regio 

Brugge een groot deel van het gebouw in, maar de parochie en ook de vele 

verenigingen zoals KWB hebben hier voorlopig nog altijd hun “thuis”.  

 

 
 

 

 

https://kwb-steenbrugge.jouwweb.be/ 

 

https://www.facebook.com/kwbsteenbrugge/ 

E-mail: kwb-steenbrugge@outlook.be 

https://kwb-steenbrugge.jouwweb.be/
https://www.facebook.com/kwbsteenbrugge/
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Foto A Foto B Foto C 

Foto D Foto E Foto F 

Foto G Foto H Foto I 
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Foto J Foto K Foto L 

Foto M Foto N Foto O 

Foto P Foto Q 
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Deelnemersformulier fotozoektocht KWB – Steenbrugge 2020: 

 

Naam en voornaam:  

Adres: 

 

Telefoon/ GSM: 

E-mailadres: 

 

Antwoordformulier: 

 

Foto’s: Cijfer: 

Foto A  

Foto B  

Foto C  

Foto D  

Foto E  

Foto F  

Foto G  

Foto H  

Foto I   

Foto J  

Foto K  

Foto L  

Foto M  

Foto N  

Foto O  

Foto P  

Foto Q  

 

 

De selectievraag is: “Hoeveel leden telt KWB Steenbrugge op 1 augustus 2020?”  

Antwoord: ………… 

 

Te bezorgen via e-mail kwb-steenbrugge@outlook.be voor 30 september of af te 

geven bij Guido Mussche, Martine Van Gheluwe of Francky Debusschere 

 

De winnaar van de fotozoektocht krijgt een waardebon aangeboden van € 50. 

 

Veel succes! 

 

mailto:kwb-steenbrugge@outlook.be

