K W B
BOECHOUT
stelt voor…

ZOMERZOEKTOCHT
voor het hele gezin !

van 1 juli tot 30 september 2020

ENKELE AFSPRAKEN
De zoektocht loopt van 1 juli tot en met 30 september 2020.
Kinderen tot 12 jaar kunnen een aangepaste zoektocht lopen.
Men dient de opgegeven beschrijving van de wandelweg strikt te volgen, om de foto’s die in
willekeurige volgorde staan, te herkennen en de bijhorende vragen te kunnen oplossen. Alle foto’s
zijn zichtbaar van op het wandelparcours, maar kunnen wel vanuit een andere hoek genomen zijn.
Kijk ook nu en dan eens achterom!
Het antwoord op de bijhorende vraag vind je in de omgeving van de plaats waar de fotograaf zich
bevond bij de opname. Met de omgeving wordt een zone bedoeld van ongeveer 30 meter.
Het is mogelijk dat bij een vraag meerdere antwoorden moeten gegeven worden. Alle vragen zijn
ter plaatse op te lossen. Je hoeft dus niemand te storen of ergens aan te bellen.
Te lezen teksten in de vragen moeten identiek teruggevonden worden, maar vorm, grootte of kleur
van de letters of cijfers spelen geen rol.
Let wel! Als het het antwoord op ‘n vraag iets is dat je kan lezen, moet dit letterlijk, foutloos en
helemaal volledig overgenomen worden. (ook leestekens, een y is geen ij, Van As is niet hetzelfde
als Vanas enz.) En ‘n herkenbaar deel = ‘n geheel.
Deze zoektocht is te downloaden via kwb Boechout en ook via de site ‘zomerzoektochten.be’ van
kwb nationaal bij de gemeente Boechout.
Eveneens zijn er exemplaren te bekomen bij onderstaande personen na afspraak. (geen voicemail)
Noteer je antwoorden leesbaar op het antwoordformulier en steek het ten laatste op 4 oktober 2020
in de brievenbus van
–Armand Geysen Termikkelaan 7 Boechout 0473 73 07 04 armand.geysen@telenet.be
–John Huybrechts Kapelleveldstraat 7 Boechout 0485 79 34 91 johnhuybrechts@hotmail.com
De juiste antwoorden en winnaars worden gepubliceerd :
in de november-editie van ‘Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind Boechout-Vremde’,
www.kwbboechout.be en online op FB via dezelfde kanalen als hoger vermeld.
De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens deze
zoektocht.
Hou je aan de verkeersregels en wees vooral voorzichtig bij het oversteken van de straat!
Rest ons enkel je nog veel wandel- en zoekplezier te wensen, want dat is toch de bedoeling van
deze zoektocht!

DEZE WEG TE VOLGEN
De zoektocht start aan de ingang van de Boechoutse bibliotheek op het Jef Van Hoofplein.
Hier alvast eens goed uitkijken, want misschien vind je reeds de eerste foto!
Je stapt nu verder naast de bibliotheek en de speeltuin tot aan de Konijnenbergstraat, die je
rechts inslaat, richting molen. Dan wandel je rechtdoor de Groene Stap in. Deze straat
naast de wijndomein ‘Oud Conynsbergh’ gaat even verder over in de bochtige Doornstraat.
(rechts blijven houden) Op het einde steek je, via het zebrapad, de Hovesesteenweg
voorzichtig over. Neem vervolgens de Ropstocklei tot aan de Appelkantstraat, die je
rechts indraait. Ter hoogte van huisnummer 16 steek je over en wandel je verder tot aan de
Evangelische Kerk. Nu ga je links de Lange Kroonstraat in. Deze straat, rijk aan woningen
opgefleurd met versieringen, blijf je volgen tot aan de Molenlei. Op het einde van de
Molenlei gebruik je het zebrapad en loop je links de Oude Steenweg in tot aan het tunneltje
onder de spoorweg. Zo kom je vanzelf op de Binnensteenweg met zijn platanen. Ga verder
rechts in de richting van de drukke N10, beter bekend als de Provinciesteenweg. Hier hoef
je niet te blijven want je slaat onmiddellijk rechts de Selbstraat in. Veel stelt deze smalle
doorsteek niet voor en daarom verlaat je even verder aan de fietsenstalling van het
gemeentehuis deze gang. Je bent nu aan de achterzijde van het Heuvelhof, waar het huidige
gemeentehuis is gevestigd. Loop daar eens rond, want misschien vind je ook hier wel wat
foto’s. Je verlaat dit domein vooraan via de inkompoort en steek de Heuvelstraat over. Ga
nu richting spoorwegovergang. Eens je de spoorweg hebt overgestoken wandel je verder in
de belangrijkste winkelstraat van Boechout. De Jan Frans Willemsstraat ga je links in en
ter hoogte van de Dokter Theo Tutsstraat sla rechts in. In deze straat bezoek je, aan je
linkerkant, het George van Raemdonckpark tot aan de vijver en keer je daarna op je stappen
terug. Vervolg je weg, op het linkervoetpad, tot aan het O.L.Vrouwplein. Op dit plein, met
fontein, kies je voor de Van Colenstraat. Zo kom je op het Sint-Bavoplein. Wandel in de
richting van de wijzers van de klok rond de Sint-Bavokerk. Je passeert het borstbeeld van
J.F.Willems en het oorlogsmonument. Ter hoogte van de kerkingang steek je over. Ga dan
nog even verder tot aan het hoekje met de Hovesesteenweg die je, via de verkeerslichten,
kruist. Even verderop kom je terug aan de bibliotheek, waar het eindpunt is van de
wandeling.

FOTO’S

VRAGEN BIJ DE FOTO’S
A Wiens naam lees je op deze gedenkplaat?
B Welke tekst staat er bij een vlinder?
C Noteer het ontbrekende woord. ‘……….. experts’
D Op welke manier wordt hier het begin en het einde aangegeven?
E Welk werkmateriaal wordt hier nog afgebeeld?
F Zoek de ontbrekende letter tussen ‘Z en H’.
G Hoe lang is het spoortraject in Boechout tussen de grens Mortsel en Lier? (marge van 10%)
H Hoeveel appels zijn in er de omgeving voorgesteld?
I Aantal lepels>aantal vorken? Aantal lepels<aantal vorken? Aantal lepels=aantal vorken?
J Van wie was hij de vader? (volgens gegevens alhier)
K Maak de som van alle tweetjes. (Geen nummerplaten van auto’s)
L De som is 3523. En het verschil is 219. Zoek de getallen.
M Welke dieren worden hier ook nog afgebeeld?
N Wie ‘zijn nooit tot last’?
O Noteer het stijgingspercentage dat je net achter de rug hebt.
P Niet Jef, maar wel … ?
Q Zoek een Noord-Amerikaans voorwerp waarvan je hier in de buurt een afbeelding ziet.
R Welke letter(s) staat of staan voor ‘0628.227.230’ ?
S Wie is zijn vriendje?
T Op welk huisnummer vind je dit merkwaardig plaatje?
U Wat doet ‘wonderen’?
V Wie zijn de overbuurmeisjes?
W Welke aangepaste winkelnaam refereert naar een sprookje, verfilmd door W.Disney uit 1951?
X Noteer de naam van het ‘beschermd monument’ in de nabije buurt.
Y Welk woord staat er onder ‘Hauspie’?
Z Leefde deze man langer dan de man op foto A?

SCHIFTINGSVRAAG
Op een zomerse dag stapte Armand, voorzitter van KWB Boechout, deze zoektocht.
Dit deed hij zonder de vragen te beantwoorden.
Hoeveel tijd had hij hiervoor nodig? (...u …min ...sec)

ANTWOORDFORMULIER
naam : ………..………………………………………………………………………….
adres : ……………………………………………..……………………………………..
telefoon : …………………………. e-mail : …………………………………………….
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KINDER – FOTO – ZOEKTOCHT
Ook voor jullie is er een leuke fotozoektocht.
Herken onderstaande 15 foto’s tijdens de wandeling en schrijf op het antwoordblad
wat er weggeknipt is.
Dat kan zijn : een ding, een dier, een letter, een cijfer, een woord …
Let wel op! De onderstaande foto’s staan niet in volgorde. Veel zoekplezier!

ANTWOORDFORMULIER KINDERZOEKTOCHT
naam : …………………………………………………………………………………
adres : …………………………………………………………………………………
telefoon : ……………………………………………………………………………….
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12
foto 13
foto 14
foto 15

SCHIFTINGSVRAAG: Aan de bibliotheek zal je een pot met snoepjes zien. Kan je
gokken hoeveel snoepjes er in zitten? Wie het antwoord het dichtst benadert krijgt de
hele pot.
…………………… snoepjes

