
Dag iedereen,  

Hopelijk hebben jullie er veel zin in en zijn de weergoden je goed gezind vandaag 

tijdens je wandeling! 

We vertrekken aan de school  (Elststraat) richting het kleine poortje voor een 

wandeling van ongeveer 2 uur. Geen nood, de tijd vliegt als je je amuseert ;) .  

Neem ook even de tijd op dat jullie erover doen. Dat was: …………………………. minuten.  

We laten de school op onze linkerkant liggen en vervolgen de Elststraat via het kleine 

kasseien weggetje.  

Onderweg ga je een aantal vragen moeten oplossen en opdrachten moeten 

uitvoeren. Daarnaast ga je ook de foto’s in bijlage nummeren volgens wat je als 

eerste ziet (1) en als laatste (19) Want 1 van de 20 foto’s kom je niet tegen tijdens je 

wandeling. Je zet een kruis door deze foto! Denk eraan om je antwoordformulier in te 

scannen en zo kan je misschien wel een prijs winnen. 

Extra opdrachtjes om het (nog) leuker te maken onderweg:  

- Je moet 1 voetganger of persoon laten wuiven  

- Je moet 1 fietser laten bellen 

- Je moet 1 auto laten toeteren 

De zoektocht begint al meteen in deze straat met de eerste opdracht. 

 

1. Onderweg in de Elststraat vind je op één van de huizen een bordje met de zin.  

 

Cherish yesterday, dream tomorrow and …………………………………………………………………. 

(aan jou om deze zin aan te vullen) 

2. Op nummer 81 (kasseien weggetje) kan je verse scharreleieren kopen.  

 

Hoeveel kosten 2 eitjes? ………………………………………… euro.  

 

3. We slaan links het eerste een voetwegje in (H62). Welk telefoonnummer 

moet je hier bellen als er een incident is met de aardgasleiding?  

 

……………………………………………………………………………………………………. 



Eventueel tussendoortje: Zoek een punt waar je over de beek kan springen en  

                                             spring erover. Kan je ook terug springen? 

 

4. Je komt voorbij een paardenstal die je ook ziet op 1 van de foto’s. Als je goed 

kijkt door de bomen kan je tellen hoeveel planken deze stal hoog is. Let op de 

bovenste en de onderste plank tellen niet mee.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Je komt een bord tegen dat je vertelt dat er hier een beschermingszone voor 

drinkwater is. Teken dit bord hieronder en schrijf er de juiste kleuren bij.  

 

 

 

6. Waarom hangt er bij nummer 108 een witte tas in de boom? 

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

7. Hoeveel trappen moet je bij nummer 34 doen voor je aan de voordeur komt?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

8. Bij welke huisnummer hebben ze een rode melkfles als brievenbus. 

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

9. Welke disneyfiguur kom je tegen in deze straat? Duidt het juiste antwoord 

aan.  

 

0 Minnie Mouse 

0 Bambi 

0 Pinokkio 

 

10. Waar of niet waar. Op de hoek van de Belsenakestraat bevindt zich een 

garage die Tony heet.  

……………………………………………………………………….. 



11. Welke winkel vind je op nummer 1 van deze straat?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

12. We komen uit op de Wijgmaalsesteenweg. Goed opletten hier want dit is een 

drukke baan hè. Je kunt best even aan de linkerkant blijven want we moeten 

zo dadelijk toch terug de eerste straat links in. We komen aan op het 

kruispunt. Hoeveel kilometer is het van hier naar Mechelen en naar 

Kampenhout? Als je deze twee getallen van elkaar aftrekt bekom je dit getal: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

13.  Met hoeveel personen wonen ze in huis nummer 7 van deze straat?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

14.  Ik ben met de fiets en wil iets kopen bij de Oxfam Wereldwinkel. Als ik mijn 

fiets parkeer. Hoeveel fietsen kunnen er dan nog staan in de fietsenrekken?  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Het is nu zaterdag 28 maart om 17u. Is de Oxfam Wereldwinkel open?  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

16. De legerstock is alle dagen open, behalve op?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

17. Van wat is SWAL de afkorting?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

18.  Hoeveel dierenstandbeelden tel je bij nummer 64?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

 



19. We gaan links de vloerstraat in. Welke kleur heeft de bank die je vind op de 

hoek van de Vloerstraat? 

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

20. Hoeveel ronde drinkbakken staan er links in de wei?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

21. Wat is er groen van kleur en heb je nodig in de winter bij huis nr. 28 van de 

vloerstraat.  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

22. We nemen de eerste straat rechts (Provijnsstraat). Wat is de voornaam van 

interieur en exterieurarchitect Lemmens?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

23.  Nummer 2 heeft glasdallen aan de zijkant van de gevel. Hoeveel zijn het er?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

24.  Welk geschilderd/versierd fruit zie je allemaal in de etalage en de tuin van 

de winkel op de hoek. Teken het hieronder in de fruitmand. 

 

 

 

 

 

25.  Bij deze winkel deden ze ook mee met de ‘berenjachtchallenge’. Hoeveel 

beren tel je maar liefst voor het raam?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 



26.  We slaan links de Karrestraat in. Wat kun je niet kopen in de automaten van 

de hoeveslagerij Ten Halve? Duidt het juiste antwoord aan.  

 

0 Gehakt 

0 brood 

0 aardappelen  

0 flesje cola  

 

27. Hoeveel kost een bakje spaghetti?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

28. Wat koop je als je op nummer 45 duwt?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

29. We slaan links de straat van de school weer in. Bij nummer 140 hangt er een 

nestkastje in de boom. Vind je ook terug hoe oud deze appelboom is 

geworden dit jaar?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

30.  Je bent weer veilig en wel (en waarschijnlijk moe) aangekomen bij onze 

school. Weet je ook hoeveel fietsen je vooraan kan parkeren aan onze 

school? Je komt uit op een vreemd getal. Waarom vind ik dit?  

 

 ……………………………………………………………………………. 

 

Schiftingsvraag: Hoeveel gezinnen namen deel aan deze zoektocht tegen 

eind april?  

 

 

Wat vonden jullie van deze zoektocht? Vonden jullie het leuk/niet leuk?  

Heb je tips of opmerkingen?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

VEEL SUCCES en vele groetjes van de juf !!! 


