Zoektocht in Zandhoven
Tijdens de vorige lockdown hebben we met het gezin heel wat afgewandeld. We waren er
echter al snel uit dat de kinderen niet altijd fan waren van onze wandelingen. Maar als er
een zoektocht werd aan gekoppeld werd het allemaal veel interessanter voor hen, zeker als
er onderweg nog een verrassing te vinden was.
Vandaar dat we dus een zoektocht hebben uitgewerkt voor groot en klein. Voor iedereen die
graag een wandeling maakt door ons mooie dorp.
Op de bladzijden hieronder vind je de routebeschrijving en de vragen in volgorde doorheen
het parcours.
Na de routebeschrijving vind je nog een blad met 6 foto’s van banken.
Deze staan niet op volgorde en vind je doorheen de wandeling.
Het is steeds de bedoeling dat je het huisnummer geeft van het gebouw waar deze banken
te vinden zijn.
De route is ongeveer een 4km lang en volledig buggy-proof.
Als je na afloop graag de antwoorden krijgt of nog vragen of opmerkingen hebt dan mag je
altijd een mailtje sturen naar kennes_vincent@hotmail.com of een berichtje naar
0479/29.57.91.
Verder wensen we jullie veel plezier met het zoeken en aarzel zeker niet om te laten weten
wat jullie ervan vonden.

Groetjes,
Quinten, Lauren, Ann-Sophie en Vincent

We beginnen onze zoektocht aan ingang B van het gemeentehuis. (oud gedeelte aan de
zuilen). Hier vinden we meteen het antwoord op de eerste vraag.
1) Wanneer werd het gemeentehuis gebouwd?
Via het gemeenteplein met het gemeentehuis aan onze rechterzijde gaan we de
Bruggestraat in.
2) Wat zorgt ervoor dat we gezond worden en blijven?
Aan knooppunt 32 draaien we links het wandel/fietsweggetje in.
Sla hier rechts af:

3) Welke nummerplaat heeft de auto die hier wel mag parkeren?

We volgen deze weg en nemen de doorsteek voor fietsers richting Pulle en Viersel.
4) Wat is hier verkrijgbaar?
Aan het einde steken we de Ringlaan over en gaan we de Boutersemdreef in.
5) Wat is hier verboden? En we doelen niet op de snelheidsbeperking.
6) In welke stad vinden we supportersclub Pallieter Casuals?
7) Waar zoeken ze nog mensen met IT-vingers?

8) Waar houden de dieren op deze foto niet van?

9) Hoeveel van deze vogelhuisjes hangen er tussen het Boutersemhof en het kruispunt
met de Bruggestraat?

10) Door wie werd het Cijnshof in 1600 aangekocht?
We steken het kruispunt met de Bruggestraat over en gaan verder in de Boutersemdreef.
11) Welk bedrijf bevindt zich achter deze foto?

12) 03/484.31.28  Wat werven zij aan? (Gelieve dit nummer niet te bellen)
13) Welke beroepen wonen bij het vrijheidsbeeld?
Op het einde van de baan steken we de Vierselbaan over en gaan we de Molenbaan in.
14) Hier vind je een verwijzing naar hoe Zandhoven vroeger werd geschreven. Hoe was
dat?
15) Op het kruispunt Molenbaan, Bisschoppenbos en Het Ven vinden zij die goed zoeken
een schatkist met een verrassing voor de kinderen. (denk ook aan de kindjes die na
jullie komen)
De code van het slot zijn de huisnummers van foto 3 en 6 van de banken foto’s.
Doen jullie nadien zeker de kist terug op slot zodat het ook voor de andere
deelnemers een uitdaging blijft?
Na deze kleine pauze slaan we rechtsaf het tweede deel Molenbaan in.
16) Waar vind je deze lampen en hoeveel zijn het er?

Op het einde van de baan steken we via het zebrapad de Ringlaan over.
Via dit bord vervolgen we onze weg.

17) Bij welk huisnummer hoort deze foto?

18) 0499/37.81.58 ->Bij wie kom je uit als je dit nummer belt? (gelieve dit nummer niet
te bellen)
Op het einde van de straat gaan we rechtsaf de Sint-Jozefstraat in.
19) Waarop vind je dit nummer terug?

We gaan verder richting knooppunt 36:

20) Waarvoor wordt er hier bedankt?
En gaan dan het steegje in waar geen brommers toegelaten zijn.
21) Waar hoort deze foto bij?

22) Waarvoor moet het hier altijd vrijgehouden worden?

Aan dit bord draaien we rechtsaf:

23) Er zijn hier verkeersborden fan van voetbal. Zien jullie naar welke ploeg hun voorkeur
uitgaat?
Aan het zebrapad steken we de Oelegembaan over en aan de Pestobar slaan we links de
Schildebaan in.
24) Naar welk nummer moet je bellen bij schade of defect?
25) Naar waar wijst deze pijl:

We draaien de straat van Suske en Wiske in houden rechts aan richting het steegje waar
honden niets mogen achterlaten.

26) Bij wie moet je zijn voor grond- en graafwerken, containervervoer,
tuinafsluitingen,…?
Op het einde van de steeg draaien we rechtsaf en negeren we een beetje verder volgend
bord:

En draaien we deze straat in.
27) Wat doet S&R?
Aan Cine Rex draaien we linksaf richting het gemeentehuis.
28) Waaraan moeten we in de late uren denken?
Aan optiek Struyf nemen we het zebrapad richting het gemeentehuis en komt er een einde
aan de tocht. We hopen dat jullie er plezier aan beleefd hebben en aarzel vooral niet om ons
dit te laten weten.
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