Schattenzoektocht
Rink
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 bibliotheek
Rink 2, 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: 4,6 km

Opdracht 1. Wie zoekt, die vindt!

Kijk even rond. Herken jij deze foto?
Op welk fruit lijkt dit? ………………………………….
Welk huisnummer zie je aan dit gebouw?.............................................................
Zoek iets wat rond is. Wat heb je gevonden?......................................................................
Zoek iets wat bruin is. Wat heb je gevonden?....................................................................
Zoek iets wat

groot is. Wat heb je gevonden?...............................................................

Zoek iets wat klein is. Wat heb je gevonden?.........................................................................
Wat je favoriete kleur?.............................................................................................................

Hoeveel ramen telt de eerste verdieping van de bibliotheek?

……………..

Zo, heel goed! Nu kunnen we onze zoektocht verder zetten!
We nemen rechtover de bibliotheek de Rink. We slaan rechtsaf op de Alfons
Fleurusstraat.
Opdracht 2. Palen tellen.

Hoeveel verlichtingspalen tel je op je linkerzijde tot aan huisnummer 21?
………………………………………
Welke kleur heeft de gevel van de loods op nummer 21? Omcirkel de juiste
kleur.
Zwart

Wit

Rood

Bruin

Opdracht 3. Doolhof
Kan jij het woord vinden dat we zoeken? Indien de eerste opdracht te moeilijk is, kan
je de tweede oplossen. Deze is geschikter voor jongere kinderen.

Kan jij met het woord dat we zoeken de weg naar buiten vinden?

Opdracht 4. Kraak de code

Welk woord zoeken we? Je kan hiervoor de code kraker gebruiken.

Oplossing:
………………………………………………………………………………………………………………………

Dit cijfer is het eerste dat je nodig hebt voor je schatkist.

Voor de groteren hebben we er ook eens een moeilijkere opdracht ingezet. Kunnen
jullie de oplossing vinden?
Opdracht: Het tweede cijfer van het telefoonnummer zegt welke letter je moet
nemen van de naam die ervoor staat.

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

We wandelen verder de hele weg af en slaan dan linksaf op Oudenakenstraat.
Opdracht 5. Speurneuzen!
Wanneer je op dit kruispunt staat met de Alfons Fleurusstraat en de Oudenakenstraat
zie je dit bord staan. Welke letter hebben we hier verstopt dat je op het bord kan
terugvinden? ( we hebben het hiernaast op de foto weg-gefotoshopt).

Antwoord:………………………………………………………………………
Wandel verder en buig linksaf op de Oudenakenstraat.

Welk huisnummer heeft deze woning?
Antwoord: .............................................................................................................................

Welk cijfer hebben we hier weggestopt?
Antwoord……………………………………………………………………………………………….

Ga rechtdoor op de Jozef Dedobbeleerstraat. ( op je rechterzijde zie je een
kapelletje, dus gewoon verder wandelen rechtdoor)

Opdracht 6: Ontcijfer het slot!
Hoeveel poten hebben de volgende dieren? Verbindt het juiste dier met de juiste
nummer van het hangslot!

Welke nummer heb je meer dan 1x kunnen verbinden? …………………………………
Dit is het tweede cijfer voor de code van je schatkist!
Heb je 1 van deze dieren onderweg al toevallig gezien? Omcirkel de dieren die je
gezien hebt!

Opdracht 7. namenketting
Maak een namenketting van verschillende namen. Zorg dat je 10 namen kan
verbinden.
Bijvoorbeeld: tom - matt

Tom

Matt

TOP GEDAAN!

Sla linksaf op de Topstraat en wandel rechtdoor.
Welke foto is een stukje van de woning nummer 93?
………………………………………………………………………………………………..

Pleister grijs

zandkleur

baksteen

grijstint

Opdracht 8. Muizenval!
Kan jij het muisje helpen de weg te vinden naar de lekkere kaas?

Wandel verder door de Topstraat.
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Welke gemeenteschool zie je op je rechterzijde? Omcirkel de juiste.

Neem het wegje, naast de school, dat uitkomt op de Jules Sermonstraat. Buig
rechtsaf.
Opdracht 9. Sport je gezond!

1. steek 1x beide armen in de lucht

2. doe 2 sprongen naar voor
3. huppel 3 maal naar rechts

4. shuffle 4x naar links

5. spring 5x zoals een kikker
6. zet 6 stappen op je tippen

7. draai 7x in het rond
8. buig 8 keer door je knieën

9. sta 9 tellen op 1 been

10. Spring 10x op en neer

Dat heb je goed gedaan! Super! Op naar de volgende opdracht!

Kan je deze foto herkennen?

Hoeveel van deze lichten tel je op het rondpunt?
Antwoord: …………………………………
Sla de Vanhouchestraat in.
Welke dieren herken je op de gevel van deze
school?

Hoeveel oversteekplaatsen tel je aan deze school?
Omcirkel het juiste cijfer

Het omcirkelde getal is het derde cijfer dat je nodig hebt voor de code van de
schatkist!

Sla linksaf op Wilgenhofpark en sla dan linksaf op Boogschutterserf.
Sla rechtsaf op de Joseph Depauwstraat. Steek de straat over aan de
oversteekplaats en neem op de hoek niet de Sint-Sebastiaansstraat, maar de ingang
van het park.
Wandel door het Coloma park op de hoofddreef.
Opdracht 10. Luister!
Sluit je ogen. Wat hoor je allemaal?………………………………………………………………
Sla linksaf waar de twee dreven kruisen. Je bereikt de uitgang van het park en bent
nu op de Kastanjedreef. Sla linksaf en nadien rechtsaf op de Rink en wandel tot aan
de bibliotheek
Opdracht 11. Dobbelen!
Welke dobbelsteen ontbreekt er in de 3e rij?

?
?

=

Omcirkel de ontbrekende dobbelsteen.

De cijfers op de ontbrekende dobbelsteen heb je nodig voor het laatste cijfer van je
code!

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 van
de bibliotheek.
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

