Schattenzoektocht
Negenmanneke
Ga je mee op zoek?

Volg het parcours en los de vragen op! Zo vind je de schatkist!
Veel plezier!
CODE SCHATKIST

We vertrekken aan de kerk van het Negenmanneke
Weerstandsplein, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Volg het plan op de volgende pagina of doe de wandeling met de RouteYou app.
Instructies om de app te downloaden vind je op www.sint-pieters-leeuw.be/schatten

afstand: 3,65 km

Kijk naar de kerk en neem dan de straat op je linkerzijde, de Pastoor
Vendelmansstraat. Op deze hoek herken je volgende foto.

Opdracht 1. Zoeken!
Welke winkel herken je ter hoogte van nummer 22? Omcirkel de juiste.
Opgelet, ik heb de zak met de logo’s laten vallen, dus ze zijn een beetje door elkaar
geschud.

Welke vorm heeft het bovenste raam van nummer 37?

Je ziet op dit kruispunt een frituur. Hoe noemt dit?
JEFJEF

JOJO

JEJE

JAJA

JOHO

Sla rechtsaf op de Albert Van Cotthemstraat.

Op deze hoek zie je volgend bord staan.
Hoe lang mag je hier maximaal parkeren? Zoek het ontbrekende cijfer.
Dit is je eerste cijfer voor de code.
Buig linksaf op de Sportlaan.
Hoeveel verkeersborden staan er op dit rond punt?..............................................

Opdracht 2. Tekentalent.
Kan jij deze bloemen vervolledigen?

Welke kleur heeft jouw favoriete bloem?...........................................................
Opdracht 3. Speuren!

Hoeveel palen, zoals hiernaast, tel je in deze straat?
Antwoord: ……………………………………………………………………………..

Wandel verder richting Wildersportcomplex.
Hoeveel tennisvelden zijn er aan dit complex buiten?...............................................
Blijf op het pad voor het complex tot aan de het einde. Hier slaag je rechtaf op de
Klein-Bijgaardenstraat en steek je het brugje over.
Welke letter staat er op de gevel boven de ingang rechtover het Missiehuis van
Scheut?

Antwoord: …………………………………………..

Welk huisnummer heeft dit gebouw?

Antwoord:……………………..
Dit nummer bestaat uit 2 dezelfde cijfers.

Als je deze 2 cijfers optelt heb je het tweede cijfer voor de code van de schatkist.
Naast Aquastelle ga je de straat in, blijf verder rechtdoor gaan op de Klein
Bijgaardenstraat.

Hoe ziet de bovenkant van deze poort eruit van nummer 33?

Omcirkel het juiste antwoord.

Ga verder rechtdoor op de Slesbroekstraat.

Ter hoogte van welk huisnummer vind je deze autogarage terug?
……………………………………………………………………………………..
Welke kleur heeft deze garage? Omcirkel de juiste kleur!

Geel

Rood

zwart

wit

oranje

Iets verderop in de Slesbroekstraat zie je deze blokken aan je rechterzijde.
Hoeveel tel je er naast elkaar?
………………………………………………………………………………………….
Slaag iets verder op je rechterzijde richting Anemoonlaan.

blauw

Opdracht 4. Ontcijferen!
Welke cijfers zie jij in deze tekening?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

In het begin van de Anemoonlaan zie je dit bord staan. Welk cijfer is er verdwenen
op de foto?

Antwoord:
…………………………………………………………………………

Op het einde van de Anemoonlaan, bij de kruising met de Brusselbaan steek je de
straat over. Je wandelt naar links en dan sla je rechtsaf op de Moeshovenierstraat.
Op de hoek zie je dit bord. Welke kleur heeft het bovenste stukje boven de witte lijn?

Wit
Duid de juiste kleur aan!

blauw

Ga rechtdoor op de Rijsveldweg.

groen

rood

geel

Opdracht 5. Woordzoeker
Kan jij alle woorden terugvinden in de woordzoeker en met de overblijvende letters
de oplossing vinden?

Dit cijfer is de derde code die je nodig hebt voor je schatkist.

Steek de straat over op het einde van de Rijsveldweg en sla rechtaf in de
Bezemstraat.
Hier op deze perkjes kunnen jullie de volgende opdracht doen!

Opdracht 6. Sport er op los!
Spring 10x naar rechts
Spring 10x naar voor
Ga op je handen en voeten 10 stappen naar achter
Tik 10x eerst de grond en dan je neus met je vinger aan. (Dus grond, neus, grond,
neus…)
Blijf 10 tellen stilstaan zonder te bewegen.
Goed zo, dat heb je goed gedaan!

Opdracht 7. Luister!
Sluit je ogen en luister. Wat hoor je allemaal?...........................................................
Hoor je dezelfde geluiden wanneer je je ogen opent en rond je
kijkt?.................................................................................................................................

Hoeveel brievenbussen tel je rechts van dit gebouw?

Antwoord:
…………………………………………………………

Opdracht 8. Speurneuzen!
We wandelen verder op de Bezemstraat tot aan de Brusselbaan.
Op deze hoek staat een café die verwijst naar hoeveel er straten er op die hoek
samenkomen. Wat is het cijfer dat je in de naam terugvindt?

Steek over aan de Brusselbaan en sla de Frans Demolstraat in.
Welke kleuren hebben de schoolmuren die je recht voor je ziet op het einde van de
straat?
Antwoord:…………………………………………………………………………………………….

Welk diertje zie je bovenaan op deze paal?

Aan welk huisnummer zie je dit terug?

Antwoord:………………………………………………………………………….
Sla linksaf op de Gustave Gibonstraat en wandel terug naar het Weerstandsplein.
Hoeveel groene banken staan er op het grasperkje naast de kerk?
Antwoord:……………………………………………………………………………………………..

Opdracht 9. Zoek de verschillen.

Opdracht 10. Cijfers verbinden!
Verbind dezelfde cijfers met elkaar. Welk cijfer staat er maar 1 keer tussen?

Antwoord:……………………………………………………………………………………………

Dit is het laatste cijfer dat je nodig hebt voor je code van de schatkist.
Oh, daar is Rafi! Eindelijk hebben we haar gevonden! Dankjewel!
Heb je alles gevonden?

Indien je antwoorden juist zijn, kan je nu met je 4 cijfers de kist openen!

OPGELET!

Gezien Covid 19 is er geen schatkist ter plaatste wegens
veiligheidsvoorschriften. Het antwoordformulier mag je in de bus steken die
je terugvindt aan de ingang van het dienstencentrum Negenhof.
(In de straat van de bank BNP Parisbas fortis)
Vergeet het volgende niet in te vullen en we sturen je geschenkje op!

naam:
adres:
leeftijd:
tel:
e-mail:
code schatkist:

Welke
zoektocht heb je al gedaan?
Omcirkel hiernaast.
Afbeeldingen van https://pixabay.com

Wij verwijzen naar de gemeentelijke website inzake de privacyverklaring
https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy

