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ALGEMENE INFO 

Jammer genoeg hebben we heel wat van onze 
grabbelpassers moeten teleurstellen door het wegvallen van 
de activiteiten in de paasvakantie. 

Maar het coronavirus heeft geen vat op onze creativiteit en 
daarom werkte de dienst sport & jeugd maar liefst 5 leuke 
zoektochten uit. 

Tijdens deze zoektochten kan je op verschillende manieren 
(foto’s, opdrachten, QR-codes, GPS, …) op pad gaan met het 
gezin. Belangrijk is wel dat tijdens je speurtocht ook de 

coronamaatregelen worden nageleefd d.w.z.: 

 Je kan enkel op pad gaan met je gezinsleden 

 Je mag enkel met de fiets of te voet naar de startplaats van de zoektocht 
gaan. De auto blijft dus thuis als je op speurtocht trekt!  

 Kom je onderweg nog een andere gezin tegen, houd dan voldoende afstand en 

wacht eventueel even om een opdracht te vervullen 
 Was je handen onmiddellijk als je terug thuis bent 

Tijdens je tocht mag je uiteraard ook leuke foto’s nemen en die posten op sociale 

media met de #sportersbelevenmeer #inzandhoven #blijfbewegen of sturen naar 
sport@zandhoven.be. Zo kunnen wij vanop een veilige afstand ook een beetje mee 
genieten van onze speurneuzen op pad. 

De paaszoektochten zijn gratis beschikbaar vanaf 4/4/2020 tot en met 26/4/2020. 

Als je tijdens je zoektocht merkt dat er pijlen of codes verdwenen zijn dan horen wij 
dat graag. Je kan ons altijd contacteren op 03 410 16 65 of via sport@zandhoven.be.  

 

 

Veel plezier! 

Dienst sport & jeugd 
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PRAKTISCHE INFO OVER DE TOCHT IN ZANDHOVEN 

 Startpunt: sportcomplex Het Veld (Schildebaan 22B) – aan het zebrapad hangt 
de eerste pijl en vanaf hier ga je richting voetbal en volg je steeds de fluogele 
pijlen. 

 
 Afstand = 2 km 
 

 Ideale leeftijd: kleuters + lagere school tot 10 jaar  
 
 Wat heb ik nodig tijdens mijn tocht en moet ik dus zeker mee nemen? 

o Sportieve kleren 

o Een kleine bal 

o De kinderen mogen zeker en vast ook verkleed op pad gaan want dat maakt 

van hen nog betere sprookjesspeurders. 

 

 Wat kan ik verwachten? 
o Een tocht door ons sprookjesbos. 

o Met onderweg verschillende opdrachten en vragen en dit allemaal in de 

sprookjessfeer. 

o Je vindt de opdrachten op de affiches die we in het bos hebben gehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPDRACHTEN  

De opdrachten hangen ook op affiches in het bos dus in principe heb je deze niet 

nodig op papier. We geven ze dus enkel mee in het geval enkele affiches zouden 

verdwenen zijn. 

1. Bezemsteelrace: zoek een tak in het bos en slalom zo snel mogelijk tussen de 
houten paaltjes van de fit-o-meter (station 3). Tijdens je slalom mag je mekaar 
of de paaltjes niet raken met je bezemsteel (tak). Als dat toch gebeurt dan moet 

je opnieuw beginnen. Wie kan het beste vliegen op zijn/haar bezemsteel? 
2. De wolf en de 7 geitjes: de geitjes moesten zich in het sprookje verstoppen voor 

de boze wolf. Je mama of papa speelt de boze wolf en jij speelt het geitje. Ga je 

snel verstoppen en na 10 tellen komt de boze wolf je zoeken. Natuurlijk kan je 
de rollen ook eens omdraaien! 

3. Heksensoep: vandaag maken we heksensoep in de grote pruttelpot. Zoek 
hiervoor eerst alle ingrediënten voor de heksensoep. Wat hebben we nodig? 15 
dennenappels – 10 blaadjes – 5 takjes – 2 insecten. Gooi alles samen in de pot 

en dan nog even goed roeren en onze heksensoep is klaar! Smakelijk! 
4. Klein duimpje: doe de schoenen van je papa of mama aan en loop met deze 7 

mijlslaarzen over de houten balk van de fit-o-meter (station 6). Wie kan dit 

zonder van de balk te vallen? 
5. Sneeuwwitje en de 7 dwergen: in deze zone van het bos zitten Sneeuwwitje en 

de 7 dwergen verstopt. Wie kan ze allemaal vinden (maar laat ze wel hangen 

voor de volgende kindjes hé!)? 
6. Robin Hood: zoek 10 dennenappels en ga op een vooraf afgesproken afstand van 

de boom met de schietroos staan. Gooi je dennenappels één voor één naar de 

roos en tel hoeveel keer jij de roos kan raken? 
7. De Kikkerkoning: probeer de bal om beurt vanaf een bepaalde afstand tegen of 

op de vuilbak te gooien. Hoeveel keer lukt dit in 5 pogingen.  

8. Sprookjesboom: hoeveel juiste antwoorden kan je geven op de sprookjesvragen? 
Tip voor de ouders: de juiste antwoorden vind je op de achterkant van het fit-o-
meterbord. 

 Wat stak Hans (van Grietje), in plaats van zijn vinger, iedere dag door de 
tralies voor de heks?  

 Wat deed de wolf op zijn poot, zodat de geitjes dachten dat het hun moeder 

was?  
 Hoeveel jaren waren voorbij toen Doornroosje wakker gekust werd?  
 Waarom lieten de ouders van Hans en Grietje hun kinderen verdwalen in het 

bos?  
 Wat moest de kikker uit de Kikkerkoning doen om weer een prins te kunnen 

worden?  

 Niemand weet, Niemand weet, dat ik ……… heet!  
 Waarin verstopte het jongste geitje zich?  
 Wat stopte de jager uit Roodkapje in de buik van de wolf?  

 Wat verloor Assepoester op het bal?  
 Wie kruipt er omhoog langs de lange vlecht van Raponsje/Rapunzel?  

 

 


