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POWERED BY:

Zoals de meeste ouders zit ook ik, Olivier Van de Vijver,
thuis met de kinderen. De kinderen wilden een leuke speurtocht doen,
maar na wat zoekwerk vond ik niks bij ons in de buurt. Toen besloten we
maar om onze eigen speurtocht samen te stellen zodanig dat ook andere
kinderen die kunnen doen! De inspiratie komt dus puur van
César (8 jaar) en Gaston (5 jaar), alsook de letters die u
vindt onderweg zijn gemaakt en opgehangen door henzelf!

De bedoeling is dat je op basis van onderstaande tips een
10 LETTERWOORD VORMT alsook
de bonusvraag beantwoordt.

1. De zoektocht begint aan de kerk van Deurle. Op het kerkhof zoek je
LETTER NR 5.
a. Tip: Aan het licht van GUST DE SMET.
2. Als je buiten komt ga naar links en volg het Cyriel Buysse pad, achter
de kerk. Volg even het pijltje “Gust De Smet wandelroute”.
3. U komt aan een T en gaat naar rechts.
a. Aan de rode pijl vind je LETTER NR 3.
4. Aan het kruispunt ga links in de Kriekenbergdreef. Vanaf het
straatnaambord tel 100 stappen. Daar vind je LETTER NR 8.
5. Stap verder in dezelfde richting en zoek aan de linkerkant een
verborgen poort in de haag. Eens door het poortje, ga je op zoek naar
LETTER 6.
6. U passeert een witte poort aan de linkerkant, loop verder en aan de
volgende splitsing ga je LINKS.
7. In deze laan vind je het antwoord op de BONUSVRAAG:
a. Tel alle bomen in deze laan tot aan het bordje met vermelding: 		
H/90 en ook 1,5 (zie afbeelding).
b. Deel het aantal bomen door 2, tel er 8 bij en trek er 6 af. Dit 		
bedrag is het antwoord op de bonusvraag.

8. Stap verder langs deze kronkelende weg en zoek aan je linkerkant een
“geknotte” boom. In deze buurt vind je LETTER NR 1.
9. Het kronkelt verder. Wees gerust, deze weg loopt niet dood! Hier is het
wel opletten geblazen! Je gaat op zoek naar een klein huisje in een tuin,
op het dak staat een windhoos met een haan. Ten WESTEN van deze
haan vind je LETTER NR 7.
10. Aan de volgende T naar links.
11. De volgende T naar rechts.
12. Zoek dit bord
a. Verstopt achter dit bord vind je LETTER NR 10.

13. Aan de T ga naar links en ga het Parkbos in.
14. Aan de ingang van het Parkbos vind je LETTER NR 2.
15. In het Parkbos ga je op zoek naar een grote boom in de vorm van een
V. Vanaf deze boom, zet 10 stappen noordwaarts. Daar vind je LETTER
NR 4.
16. De laatste letter (LETTER NR 9) vind je onder de kerktoren en is
gestolen door de kabouter!
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OPLOSSING BONUSVRAAG:

CONTACTGEGEVENS:
NAAM:

ADRES:

E-MAIL:

Stuur dit door naar info@travel-lounge.be
Eind april doen we een trekking met alle juiste antwoorden en maakt u
kans op een reisvoucher van 250 EURO!
Misschien een ideetje om naar Disneyland te gaan?
Groetjes,
César en Gaston
*Indien er letters zouden verdwenen zijn, gelieve ons hiervan op de
hoogte te brengen.

