


WAAR BEVIND DIT STANDBEELD 
ZICH? 

VANWAAR KOMT DEZE NAAM?



FOTO 1  VERTREK PUNT



FOTO 1

❖START KUIKENSTRAAT 4

❖VRAAG: GC DE MUSE VOOR 
WAT STAAT DIT GEBOUW?



FOTO 2
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TER ERE VAN WIE WERD 
DIT GEBOUW OPGERICHT?

GA NAAR HET GEBOUW  
HIER NAAST



FOTO 3
WEGBESCHRIJVING



FOTO 3
WEG BESCHRIJVING

STA MET UW RUG NAAR HET 
GEBOUW EN GA NU NAAR LINKS 
TOT  WANNEER JE LINKS VAN U 

EEN BLAUW VERKEERSBORD MET 
WITTE PIJL ZIET

SLAAG DAN NU LINKS IN 

VRAAG: WELK GEBIED 
BETREDEN WE NU ?
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GENIET VAN DE NATUUR

EN WANDEL OP EIGEN 
TEMPO VERDER
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VRAAG : Wie zijn 
Blanche en Bruintje?                                                   
Hoe kan je ze helpen 
in geval van nood?
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Vervolg je weg via deze 
loopbrug
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Geniet van de natuur 
Welk dier kom je hier 

tegen?



FOTO 10
Welk 

automerk 
bevindt 

zich 
achter 
deze 

staande 
wip? 

Vervolg je weg naar de uitgang
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Ga nu naar 

links richting 
centrum
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Voor het huisnummer 377 ga je even 
de kasseiweg op 

Van wie is deze hoeve? Vervolg je 
weg richting centrum
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Wie woonde in het huis nummer  
369?

En welk was zijn beroep?
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VRAAG ?  Hoe 
noemt deze zaal ?

Ga verder langs 
het graspad via 
de boomgaard 

naar het kerkhof 
toe en ga via het 

poortje het 
kerkhof op
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Volg de 
kasseiweg 
naar rechts

Zoek het graf 
met dit schild 

op 
Welke tekst 
staat er bij?

Wat staat hier geschreven?
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• Welke bekende 
Drogenbossenaar  
ligt naast Felix De 
Boeck begraven?

• Welke functie 
oefende hij uit?

• In welk jaar is hij 
overleden?
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Verlaat het 
kerkhof en ga 
naar links =
s ’Herenstraatje 

tot aan het 
verkeerslicht

Ga nu naar 
rechts = Grote 
Baan
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• Wie bouwde 
dit gebouw?

• Wie is er nu 
gehuisvest ?
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Waarvoor 
staat dit 
symbool?
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• Ga verder op 
uw 
rechterkant 
zie je de kerk

• Wie is hier de 
patroon 
heilige?
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Vervolg uw weg 
langs de dreef 

Wat staat er in het 
midden van het 
wapenschild dat 
zich boven de 

ingangsdeur van 
het gemeentehuis 

bevindt?
Ga verder langs de 

dreef 
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Aan welke 
familie 

behoort dit 
kasteel toe?
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Ga verder tot aan 
het einde de dreef

steek het 
zebrapad over 

en vervolg uw weg 
rechtdoor  

= Grote Baan
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Steek de straat 
over via het 

zebrapad 
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Voor welke 
epidemie werd 

deze Kapel 
gebouwd?
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Vervolg je 
weg langs 

deze parking 
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Ga vervolgens 

rechts de 

Bosstraat in 
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• Hou rechts aan in 
de Bosstraat

• Welk sport 
terrein vind je in 
deze straat 
terug?

• Op het einde van 
deze straat ga je 
links Marie-
Collaertstraat
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• Ter hoogte van 
huisnummer 100 
slaag je links in het 
wandelpad op

• Met welke ballen 
wordt hier 
gespeeld?
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• Aan het einde van 
het wandelpad ga 
je links het park in

• Welke dieren kom 
je aan de ingang 
tegen?

• Vervolg je weg via 
het wandelpad
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• Ga links rond de vijver 
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Wandel 
rustig door 
het park tot 
aan deze 
paal

Vervolg de 
weg naar 
boven 
richting 
uitgang
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• Welk park 
heb je 
zonet 
bezocht?

• Ga nu 
naar 
rechts
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Vervolg het 
voetpad naar 

rechts de berg af

Hoe noemt het  
gebouw op deze 

hoek van de 
straat ?
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Ga hier 
rechts terug 
het park in  
wandel  
verder naar 
beneden  
naar de 
uitgang toe 
(=  waar je 
binnen 
kwam)
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aan de uitgang 
volg je de 
kasseiweg 
rechtdoor  en volg 
de bocht naar 
rechts bergaf en 
neem vervolgen 
de eerste straat 
rechts = Marie-
Collaertstraat
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Ga de Marie-
Collaertstraat 

verder af richting 
Grote Baan

Welk project heeft 
het Ocmw hier 

opgericht ?



Ga verder tot op het einde van de straat 

neem links (Grote Baan) richting centrum 

voorbij het gemeentehuis – kerk- Ocmw 

gebouw en steek het zebrapad aan de 

verkeerslicht  over naar de Sterrenstraat 

tot aan de rotonde en je bent weer aan 

het vertrekpunt gekomen . 

 Ben je nieuwsgierig en wil je de 

antwoorden kennen stuur dan je 

antwoorden door naar 

jaak.deboeck@skynet.be we verbeteren ze 

voor jou en sturen de juiste antwoorden 

door 

mailto:jaak.deboeck@skynet.be


We hopen dat jullie genoten hebben 
van deze wandel- zoektocht

Hopelijk tot binnen kort 
En weet het komt goed


