
   
    

 

 

      
     ASSEITJES “GEZOND UIT UW  KOT” 

WANDELZOEKTOCHT (KIDS) 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Het antwoordformulier dient volledig ingevuld gedeponeerd te worden in de 
 brievenbus van het Kasseitje: Stationsstraat 67. 
2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en wint een ballonvaart, geschonken 

door Ballonvaarten Stijn Vercauteren. 
3. Indien er een antwoord op een vraag zou verdwijnen dan wordt de vraag 

geannuleerd voor iedereen. 
4. Antwoordformulier moet voorzien zijn van naam, adres en emailadres. 
5. Antwoorden moeten binnen zijn voor 31 augustus 2020. 
6. Te allen tijde moeten de verkeersregels gerespecteerd worden. 
7. Tot slot wensen wij jullie een leuke tocht, succes met de vragen en vooral WEES 

VOORZICHTIG! 

 
  



   
    

 

 

WEGWIJZER 

⌂ We starten aan het Kasseitje lokaal, en nemen de wegel net naast het lokaal 
richting Kasteeldreef. 

1. Rode draad vraag: geef 10 verschillende diersoorten op welke je tegenkomt 
langsheen de tocht. 

1.      6. 

2.      7.   

3.      8. 

4.      9. 

5.      10. 

→ We slaan rechts af in de Kasteeldreef tot op het einde. 

2. We staan nu voor een kasteel, welke kleur heeft het? 

→ We staan nu met ons gezicht naar het kasteel en zetten onze tocht verder 
naar rechts richting Stationsstraat. 

← Aan de Stationsstraat slaan we links af (LET OP: GEVAARLIJKE BAAN: overkant 
is 2-richtingen fietspad). 

↑ Stationsstraat blijven volgen tot aan de Eikendreef. 

→ Aan de Eikendreef slaan we rechts af tot aan de Kastanjedreef. 

←  De Kastanjedreef slaan we vervolgens links in. 

3. Welke sport kunnen de bewoners van huisnummer 5 uitoefenen? 
 
 
 



   
    

 

 

4. Aan welk huisnummer vind je het kunstwerk op onderstaande foto? 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Deze baan blijven we volgen tot aan het basket pleintje. 

↑ Daar nemen we de zwarte wegel (links van de basketbalring) tot op het einde. 

← Nu zijn we aangekomen aan de Beukendreef. Hier slaan we links af en 
wandelen tot aan de Esdoornlaan. 

→ Aan de Esdoornlaan gaan we naar rechts tot aan de Lijsterbeslaan. 

← Aan de Lijsterbeslaan slaan we links in. 

↑ We zetten onze tocht verder tot we aankomen aan het kruispunt van de 
Lijsterbeslaan met de Acacialaan. Hier is een pleintje! 



   
    

 

 

5. Hoeveel bomen telt dat pleintje?  

↑ We zetten onze tocht verder in de Acacialaan tot aan het 2e pleintje. 

→ Hier gaan we naar rechts (is nog steeds Acacialaan) en stappen verder tot we 
aankomen bij een rondpunt (ingang speelplein). 

6. Zoek de groen-witte glascontainer en geef zijn nummer op. 

↑ We vervolgen onze weg langsheen de wegel links van de glascontainer. 

→ Op het einde van de wegel komen we aan in het Abellenhof, hier slaan we 
rechts af… 

↑ … en stappen we verder tot het einde van Abellenhof. 

↑ Tussen huisnummers 22 en 23 gaan we rechtdoor langsheen het fietsbaantje. 

← Op het einde van het fietsbaantje gaan we naar links. 

↑ Dit pad volgen we helemaal tot op het einde. 

← Vervolgens slaan we links af en stappen we verder tot aan de Lichtelarestraat. 

7. Aan de overkant van de Lichtelarestraat zien we een huis met aan de gevel 4 
namen van bieren. Welke? 

1.      3. 

2.      4.  

→ We gaan verder naar rechts in de Lichtelarestraat tot aan de Nieuwstraat. 

→ Aan de Nieuwstraat gaan we naar rechts. 



   
    

 

 

8. Op de hoek van de Lichtelarestraat met de Nieuwstraat wordt veel aan sport 
gedaan. Weten jullie welke? 

 

↑ We wandelen verder de Nieuwstraat in tot aan huisnummer 92. 

9. Hoeveel zonnepanelen tellen jullie op het dak van dit huis? 

↑ We hervatten onze tocht in de Nieuwstraat tot aan de wegel ter hoogte van 
de huisnummers 78 en 76. (LET OP! Volg de huisnummers aan de linkerkant)  

← De wegel links in tot op het einde. 

→ We bevinden ons nu in het Populierenhof en gaan hier verder naar rechts. 

10. Aan welk huisnummer vind je de bloemenpiramide van onderstaande foto? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
    

 

 

↑ We zetten onze tocht verder in het Populierenhof. 

← Recht tegenover huisnummer 1 bevindt zich een fietspad (naast de 
elektriciteitscabine) hier slaan we links af. 

↑ Dit fietspad blijven we volgen tot op het einde. 

← We bevinden ons in het Dennenhof en gaan hier naar links. 

↑ Deze betonbaan blijven we volgen tot aan de wegel voor huisnummer 67. 

← We slaan links af de wegel in tot het einde. 

→ We zijn nu in het Wilgenhof en gaan hier verder naar rechts tot op het einde 
van de straat. 

← Vervolgens slaan we links af, opnieuw de Nieuwstraat in. 

↑ De Nieuwstraat helemaal rechtdoor tot aan Stationsstraat. 

⌂ Zo… we zijn terug aangekomen aan het Kasseitje lokaal… en dus ook aan het 
einde van deze zoektocht. 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van deze wandeltocht! 

  



   
    

 

 

ANTWOORDFORMULIER    NAAM: 

1. Rode draad vraag: geef 10 verschillende diersoorten op welke je tegenkomt 
langsheen de tocht. 

1.         6. 

2.      7.   

3.      8. 

4.      9. 

5.      10. 

2. We staan nu voor een kasteel, welke kleur heeft het?   …………………………… 
 

3. Welke sport kunnen de bewoners van huisnummer 5 uitoefenen?  ………………… 
 

4. Aan welk huisnummer vind je het kunstwerk op foto?  …………………….. 
 

5. Hoeveel bomen telt dat pleintje? ……………………… 
 

6. Zoek de groen-witte glascontainer en geef zijn nummer op.  ………………………. 
 

7. Aan de overkant van de Lichtelarestraat zien we een huis met aan de gevel 4 
namen van bieren. Welke? 

1.      3. 

2.      4. 
  

8. Op de hoek van de Lichtelarestraat met de Nieuwstraat wordt veel aan sport 

gedaan. Weten jullie welke?  ………………………………. 

 
9. Hoeveel zonnepanelen tellen jullie op het dak van dit huis?  …………………… 

 
10. Aan welk huisnummer vind je de bloemenpiramide van onderstaande foto? …. 



   
    

 

 

SCHIFTINGSVRAAG: 

Hoeveel formulieren zullen er op 31/08/2020 in onze bus beland zijn? …………………. 

Laat hieronder alvast gegevens achter en stop deze in de brievenbus aan het lokaal 
van het Kasseitje. 

NAAM: 

ADRES: 

 

EMAILADRES: 

TELEFOONNUMMER: 

In het kader van GDPR mag mijn mailadres niet gebruikt worden voor Kasseitjes 
gerelateerde doeleinden. 


