
Speurtocht “Sjees te voet, Maria” 

 

De meimaand als dé Mariamaand, enkele verlofdagen in het verschiet, gezonde 

buitenlucht en zin om eens op een originele manier een wandeling te maken?  

Doe dan mee aan onze speurtocht “Sjees te voet, Maria” langs de wegom in 

Denderwindeke. Dit kan je alleen, per twee, in gezinsverband of in een groepje. 

Zeker fijn om met kinderen te doen: vaak zijn kinderen niet zo enthousiast om te 

wandelen, maar wanneer het een spel wordt, gaan ze zeker overstag! 

Deze Mariaspeurtocht vertrekt en eindigt in de kerk van Denderwindeke, is 3,7 

km en loopt langs de bekende “wegom”.  De foto’s op volgende bladzijden geven 

aan waar er zich onderweg doosjes met puzzelstukjes bevinden. Wanneer je dan 

tijdens je speurtocht een doosje vindt, neem je 1 puzzelstukje uit het doosje. Bij 

12 puzzelstukjes kan je de volledige puzzel vormen. En daar is het uiteindelijk 

om te doen. 

Deze speurtocht kan je maken vanaf donderdag 13 mei (Onze-Lieve-Heer He-

melvaart) tot maandag 31 mei.  

We wensen jullie alvast veel speurplezier! 

 

Vertrek: in de Sint-Pieterskerk in Denderwindeke 

startopdracht: schrijf een intentie in het intentieboek waarmee je de speurtocht 

wil maken.  

Bv. voor een zieke,  goede schoolresultaten, moed,… 

Daarna mag je vertrekken:  

Je komt uit de Sint-Pieterskerk en gaat naar rechts (richting gemeenteschool), 

volgt een 50 meter Edingsesteenweg, je slaat voor de bakker en de “spar” linksaf 

de brede Windekeveldweg  in (je passeert dan de achterkant van de spar)  

 

 

 



LET OP: Nadat je een puzzelstukje genomen hebt uit een doosje of potje, sluit je 

het doosje of potje terug. Leg ze ook steeds op dezelfde plaats terug.  

Ook anderen willen graag deze speurtocht doen. 

                                                         

 

U passeert dan deze borden             Hier vindt u puzzelstuk 1           puzzelstuk 2 

en neemt de grotere veldweg 

achter de Spar 

 

 

 

                                      

                                       

Volg wandelknooppunt 46  Puzzelstuk 3    Puzzelstuk 4 



                                          

Puzzelstuk 5     Zoek eerst Puzzelstuk 6          Puzzelstuk   7 

      en ga rechts Heirebaan op 

                                              

       Puzzelstuk 8        Sla hier rechtsaf   en volg wandelknnooppunt 67 

  

                                                            

        Puzzelstuk 9                                                Puzzelstuk 10 + klein geschenkje: 

     Hier doosje met puzzelstuk 10 zoeken en een ander doosje 



 

                        

Puzzelstuk 11 

 

         

 

Puzzelstuk 12 

 

Opdracht: als je 12 puzzelstukken gevonden hebt, kan je de puzzel volledig 

maken…. 

Lees samen wat er op de puzzel staat en stuur dan een foto met puzzel en 

deelnemers naar Anneliesdekegel@gmail.com 

 

 

 

 

                                                                

                                                                               EINDE 


