Wandelzoektocht Wondere Winter (voor het hele gezin).
Ga op stap in eigen bubbel. Iedere deelnemer wordt geacht alle overheidsmaatregelen inzake de
covid-19 pandemie, die van kracht zijn op het moment van zijn deelname, te respecteren.

Doel
Deze wandelzoektocht (± 4,5 km) kan je doen tussen 1 februari en 31 maart 2021. Onderweg moet je
10 antwoorden zoeken. Het zijn allemaal eenvoudige vragen, dus ook geschikt voor kinderen. De
cijfers in de wegbeschrijving verwijzen naar een vraag (zie pagina 2).
Maak een som van al je oplossingen. De uitkomst mag je sturen naar frans.teugels@gmail.com
tel: 0486/12 71 61, met vermelding van ‘Wondere Winter’, vergezeld van naam en adres. Uit de
juiste oplossingen worden per maand 2 winnaars geloot. Die hebben recht op gratis deelname aan
de jaarlijkse smikkeltocht van Pasar Kapelle-op-den-Bos, die doorgaat op de 1é zondag van oktober.
Elke deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen. Uiterlijk 31 maart 2021 om 24u00 moeten de
oplossingen binnen zijn.

Wegbeschrijving
Vertrek aan het gemeentehuis van Kapelle-op-den-Bos (Marktplein). Wandel de Marktstraat in tot op
de hoek met de Mechelseweg. ①
Sla linksaf en volg de Mechelseweg over 200 m. Sla linksaf naar de Schuttershofstraat en onmiddellijk
rechts de L. Van Riestraat inslaan en blijven volgen tot op de Westdijk. Hier linksaf tot aan de
Kerselaarlaan. ②.
Ga de Kerslaarlaan in en naast huisnummer 53 ga rechtsaf richting het gemeente magazijn. Na 250
meter (8ste verlichtingspaal) ga je rechts het pad in. Op het einde naar links de parking over, dan
rechtsaf de Pastoriestraat inslaan. Op de hoek ga je links de Bormstraat in. ③
Volg de Bormstraat tot aan huisnummer 77A (± 550 m) en ga links de Katshoevestraat in. Tussen de
huizen met nummer 7 en 8 ga je rechts en volgt het pad. Je komt uit op het speelplein
‘Kinderplaneet’. Volg het aangelegde pad tot aan de petanquebanen. ④
Vervolg je weg langs het pad en je komt uit in de Begonialaan. Sla rechtsaf en op het einde linksaf de
Kambosweg inwandelen. ⑤
Op het einde steek je de Mechelseweg over en volgt deze naar rechts. Na ± 150 m, voor het
huisnummer 16, sla je linksaf de Meuleweg in. ⑥
Blijf deze voetweg volgen en ga in de verte op zoek naar de prachtige kerktoren. ⑦
Na ± 250 m volg je het pad naar rechts tot het einde en sla linksaf de Oudstrijdersstraat in. Voor de
kerk ga ja naar links. ⑧
Blijf dit pad volgen tot op de Mechelseweg en sla linksaf. Even verder rechts de Boneveldstraat in. Na
30 meter wandel je rechts de Parallelweg in. Op het einde rechtdoor het pad nemen dat je brengt tot
op de Pastoriestraat. ⑨
Steek de Pastoriestraat en volg de Zetselstraat tot aan het gemeentehuis. ⑩
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Vragen
Nummer

Vraag

①

Vanop de hoek van de Marktstraat met de Mechelseweg, zie je rechts de
beeldengroep 'De ontmoeting' van de Kapelse kunstenaar Guido van
Causbroeck. Hoeveel sokkels telt dit kunstwerk?

②

Op de hoek van de Westdijk met de Kerselaarlaan, zie je rechts enkele
fietsstallingen. Hoeveel?

③

Op de gevel van het hoekhuis, van de Pastoriestraat met de Bormstraat,
staat de naam van ons dorp geschreven volgens een oude spelling. Welk
huisnummer heeft deze woning?

④

Dit pleintje heeft 2 petanquebanen met zitplaatsen. Hoeveel betonnen
zitplaatsen zie je hier?

⑤

Je bent de Kambosweg ingewandeld. Welk nummer heeft de 2de
elektriciteitspaal die je tegenkomt?

⑥

Je bent de Meuleweg ingewandeld. Welk nummer heeft deze voetweg?

⑦

In de verte zie je links de kerktoren. De vorm van de toren is uniek voor
België. Welke vorm heeft de toren? Op welke plaats in het alfabet staat
de 1é letter van deze vorm?

⑧

Je staat nu voor het oorlogsmonument van beide oorlogen. Hoeveel
namen van gesneuvelden staan er gebeiteld in het monument?

⑨

Op je rechter zijde zie een woning met in de tuin een gedenkplaat ter ere
van Evert Larock. Hoe oud werd deze Kapelse kunstschilder?

⑩

Rechts voor het gemeentehuis staat een infobord van het
wandelnetwerk Brabantse Kouters. Hoeveel km wandelplezier is er te
beleven?

Oplossing

TOTAAL
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