Heb je onze fotozoektocht al gedaan en alle letters gevonden?
JA: super!
NEEN:
het kan nog (tot 18 april)!
Nu hebben we een tweede zoektocht gemaakt, speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar. Maar natuurlijk
mogen mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en kleinere broertjes of zusjes mee!
ENKELE AFSPRAKEN:
•
•

Ga niet alleen op pad, maar vraag je mama/papa/oma/opa om mee te gaan. Je moet enkele keren
de straat oversteken, kijk dus goed uit!
Ga thuis op zoek naar de start– en stopplaats. In één van onze krantjes vertelde Stefaan Peeters
hoe het was om te communiceren als je niet kan horen. Hij riep op om enkele gebaren te leren in
gebarentaal. Wij leren jou alvast het alfabet:

Met dit alfabet hebben wij een woord gemaakt. Hier start je zoektocht! (Heb je zin om ook
enkele woordjes te leren? Ga dan naar www.vgtleren.be).

•
•

•

•

•
•
•

…… ……
…… …… ……
…… …… ……
…… ……
……
……
Achteraan vind je een aantal vragen. Alle antwoorden vind je onderweg terug. Noteer deze
antwoorden.
Ben je terug thuis? Kleur dan in het raster op de achterkant de juiste antwoorden in. Staat het
juiste antwoord in een vak met een bruine rand, kleur je heel dit vakje bruin. Staat het juiste
antwoord in een vak met een gele rand, kleur je dit vak geel. De vakken waar foute antwoorden
in staan kleur je niet.
Heb je alles ingekleurd dan komt er een figuur tevoorschijn. Het formulier met de figuur breng je
binnen voor 18 april bij Elza (Brasschaatsteenweg 36) of Hilde (Zandstraat 9a). Vergeet zeker niet
je naam en contactgegevens in te vullen! I.s.m. gemeente Kalmthout kunnen we enkele mooie
prijzen verloten.
Maak je onderweg een toffe foto en mail je deze door naar gvachterbroek@gmail.com dan maak
je extra kans op een prijs. We verloten immers onder deze inzendingen ook prijzen! Alle foto’s
kunnen opgenomen worden in een volgende editie van GVAchterbroek.
Hou tijdens de wandeling rekening met de fietsers. Hinder hen niet op plaatsen waar we gebruik
maken van het fietspad.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
Heel veel plezier en succes!
Hilde en Ann Francken

De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis . Redactie: Ann Francken. Contact: GVAchterbroek@gmail.com
Wil je mee opgenomen worden in de mailinglijst? Stuur dan een mailtje!
Alle eerder verschenen krantjes kan je terugvinden op https://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek/

Je hebt de startplaats ontdekt? Dat is al een goed begin! Kijk naar het gebouw.
Welke medeklinker staat het vaakst op de 2 borden samen die boven de ramen van het
gebouw hangen? (het bierreclamebord telt niet mee)

Vraag 1:
Antwoord:

Steek het zebrapad over, ga rechts en dan via het voetgangersbruggetje meteen links.
Wandel tot achter deze winkel en ga dan het bruggetje over. Voorbij het bruggetje ga je
links.
Vraag 2:

Je passeert een gekleurd bord, waarop o.a. een bank staat met 2 vogeltjes op. Welke
kleur heeft het rechtste vogeltje?

Antwoord:
Ga rechtdoor tot het einde van het paadje. Daar ga je even links en blijf je staan voor
huisnummer 10.
Vraag 3:

Welk jaartal staat er op de steen die boven de deur werd ingemetseld?

Antwoord:
Als je met je gezicht naar dit huis staat, ga je naar links, richting de Bloemstraat. Steek over op
het zebrapad.
Vraag 4:

Welk huisnummer heeft het hoekhuis?

Ga de Bloemstraat in. Blijf aan deze kant van de straat.
Antwoord:
Vraag 5:

Hoeveel stenen staan er op elkaar gestapeld op het reclamebord van QUIETWOOD’s?

Antwoord:
Vraag 6:

Aan Van Gool staan 5 vlaggenmasten. Welke vlag hangt in het midden?

Vraag 7:

BONUS: ga even spelen op de speelweide van Van Gool!
Op het einde van de Bloemstraat steek je het zebrapad over en ga je links, richting
Kalmthoutsteenweg. Op de Kalmthoutsesteenweg ga je een klein stukje naar links, je steekt
het zebrapad over en gaat naar rechts.
Bij huisnummer 310 staan 2 beelden. Welke dieren zijn dit?

Antwoord:
Ga rechtdoor tot aan de Duffelaarstraat en draai daar linksaf
Vraag 8:

Op de 3de elektriciteitspaal staat 2 keer dezelfde letter. Welke letter is dit?

Antwoord:
Ga voorbij de manège naar rechts

Vraag 9:

Op het einde van het verharde stuk hangen 3 bordjes op een paal rechts. Welk dier staat
op het onderste bord?

Antwoord:
Vraag 10: Op het infobord aan de ingang van het bos, staat o.a. een foto. Hier staat op ‘verboden
te…’
Antwoord:
Ga het bos in
BONUS: rechts in het bos is een speelzone. Ga er gerust even rondtobben!
Aan de eerste kruising ga je links
Vraag 11:

Hoeveel zwarte vijzen tel je op de rugleuning van de bank die je tegenkomt?

Antwoord:
Vraag 12:

Hoeveel beelden staan er in de boom (het ‘boskapelletje’)

Antwoord:
Als je met je rug naar het boskapelletje staat, kan je rechtdoor een paadje in. Dit pad neem je.
Op het einde van dit paadje ga je links.
BONUS: organiseer een hardloopwedstrijdje tot je weer aan de ingang van het bos bent
Volg het weggetje rechts, richting de Duffelaarstraat
BONUS: staan er plassen op het weggetje? Mag het van mama/papa? Spring er in! ☺
Voorbij de manège ga je rechtdoor, het Maurice Spethpad in
Vraag 13: Welke kleur hebben de letters van het straatnaambord ‘Maurice Spethpad’?
Antwoord:
Volg het Maurice Spethpad dat voor het huis naar links draait. Op het einde ga je rechts.
Draai af aan de grot.
Vraag 14: Welke kleur hebben de ogen van het Mariabeeld dat in de grot staat?
Antwoord:

Ga even terug linksaf en steek over op het zebrapad. Nu ga je naar rechts.
Vraag 15: Bij de buurtBURTbank staat een bordje. Hoeveel banken staan hierop getekend?
Antwoord:
Vraag 16: Hoeveel fietsbeugels staan er aan de ingang van het kerkhof?
Antwoord:
Proficiat, je bent op je eindbestemming aangekomen. Deze is:

……

……

……

……

Naam:

…………………………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………………..

Leeftijd

………………………………

Onze prijzenpot wordt
gesponsord door:

Kom je onderweg onze Happy Stones tegen? Dan mag je die meenemen of ergens
anders wegleggen. Happy Stones zijn nl. beschilderde stenen die ergens weggelegd
worden om de vinder blij te maken. De Happy Stones staan los van deze fotozoektocht,
maar kunnen een leuke bijkomstigheid zijn. Stuur gerust een foto door als je een steen
gevonden hebt.

