Beste Chiro-vrienden

FOTOZOEKTOCHT
SINTERKLAAS EN VERGEETPIET

Gezien de omstandigheden kan dit jaar het sinterklaasfeestje niet op de normale manier doorgaan.
MAAR, niet getreurd: Chiro Ramsel heeft een opdracht gekregen van Vergeetpiet! Hij heeft namelijk
tijdens zijn wandeling (ongeveer 4 km) zijn mandje met lekkers laten rondslingeren. Helpen jullie
hem om de route terug te vinden aan de hand van de foto’s? De te volgen route voor deze
fotozoektocht is op de volgende pagina terug te vinden, waarna er ook een korte routebeschrijving
volgt ter verduidelijking.
Op de volgende pagina’s staan foto’s. Het is de bedoeling dat jullie deze foto’s herkennen en in de
juiste volgorde plaatsen waarin je ze zou tegenkomen op de aangegeven tocht. Bij elke foto staat
een getal vermeld en achteraan in deze bundel kunnen jullie deze getallen in de juiste volgorde
zetten.
We koppelen ook een kleine wedstrijd aan deze fotozoektocht. Vergeet dus zeker niet om ook de
andere vragen achteraan in te vullen en wie weet komt Sinterklaas jou wel een kleine verassing
brengen!
Let op, het mandje met lekkers die jullie op de foto’s zien, gaan jullie tijdens de tocht niet meer zien.
Het indienen van dit formulier kan in onze brievenbus van de Chiro te Wasserijstraat 27, 2230
Ramsel.
TIP: Doe je chiroschoenen aan want de weg kan modderig zijn. Als het donker is doe dan dan ook
zeker een fluohesje aan, zo ben je extra zichtbaar!

VEEL SUCCES EN WEES VOORZICHTIG!

De foto’s:
1)

De routeomschrijving:
1. Start aan het chiroheem, ga dan het via het bosweggetje naar de fietsroute en ga
daarna naar rechts
2. Wandel verder tot aan de eerste hekjes op de fietsroute en ga dan links de
Visvijverstraat in
3. Steek de Houtvensesteenweg over en wandel rechtdoor de Scheiloopstraat in
4. Wandel rechtdoor tot aan de bocht. Daar volg je niet de weg, maar ga je rechtdoor
op het padje in de wei richting Hoekhei
5. Blijf rechtdoor wandelen tot aan de weg. Daar sla je links af
6. Wandel opnieuw rechtdoor en sla dan links af op een padje met steentjes. Dit padje
leidt je naar het bos
7. Volg het padje in het bos (bocht naar rechts)
8. Een beetje verder kom je aan de serre’s en blijf je het pad naar links volgen
9. Blijf rechtdoor gaan tot aan de Houtvensesteenweg, ga eventjes naar rechts en steek
dan over en ga de Steenovens in. Wees voorzichtig bij het oversteken!
10. Let hier goed op! Op het eerste kruispuntje naar links dan eerste straat naar rechts.
Daarna terug naar links richting het padje naar de Kapelleweg
11. Aan de Kapelleweg, sla je rechts af en wandel je verder naar het chiroheem
12. Super, de wandeltocht is gedaan!
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Antwoorden:

Naam: ……………………………………
Adres:………………………………………………..

