
De wandeling is 2,4 km lang en u hebt geen gsm nodig om de gele boodschap hieronder te vinden. Start de wandeling bij het museum Sincfala in Heist. 

De antwoorden staan in volgorde van de wandeling. Soms moet u de oplossing zoeken aan de overkant van de straat.      Succes!

Welke kleur overheerst in de vlaggen vlak vòòr het museum?

Wat is het 3de cijfer in het huisnummer met "VINZ"?

Wat was het beroep van "CONSCIENCE"?

Geef de naam van het kine- en beautysalon?

Welke naam van een Engelse stad staat hier REUZEGROOT te lezen?

Welk lichaamsdeel kunt u lezen op een straatnaambord?

Welke naam van een residentie begint met een Italiaans eiland?

Vul aan bij huisnummer 271: een tehuis met . . . . . 

Welk zoogdier staat bij huisnummer 271 op een stok?

Wie was minister van volksgezondheid in 1960?

Hoe noemt de zoon van Christophe en Els?

Naar welke bloem is hier een huis genoemd?

Sla de hoek om naar rechts en bewandel de KROMMEDIJK

Hoe noemt de villa op de hoek?

Wat is het tweede woord van de B&B, hier in de buurt?

Welke vogels staan op een anker?

Voor welke kinderen moeten de fietsers en automobilisten oppassen?

Welke tekst staat VOLLEDIG boven "FENCE"?

Hoe noemt het paadje naast het elektriciteitshuisje?

Wandel onder de viaduct en volg de krommedijk naar rechts

Welke sport kunt u in het sportcentrum LAGUNA onder meer beoefenen?

Hoeveel blauwe padelterreinen zijn er in de Krommedijk?

Aan welke vervolgingen kunt u zich hier blootstellen?

Hoe werd de Krommedijk nog genoemd?

Met de rug naar het museum gaat u naar rechts en volgt de PANNENSTRAAT tot het einde (+/- 680 m) 
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bij driesprong gaat u rechtsaf (Westkapellestraat)

Welk cijfer staat tweemaal na elkaar?

Wat had het hof van Weibroek te Aalter hier?

Hoe luidt de voornaam van "BOUSSON"?

Welk automerk wordt hier onder meer verkocht?

Naar welke instelling verwijst de zwarte pijl? -
Welke familienaam waakt 'over' een camera bij "DIERENPLEZIER"?

Aan wat heeft men, vlak vóór het viaduct, nr. 921 toegekend?

Wandel onder de viaduct en sla onmiddellijk rechtsaf

Wiens katje kijkt u zo schattig aan (voornaam)?

Van welk gebouw vindt u een afbeelding op het huis nr. 69?

Wat staat onder "E.C.F"?

In welk woord staat de letter "i" omgekeerd?
Welk beroep zit hier verborgen in de naam van de straat, die we nu LINKS 

inslaan?

Uit welk landsgedeelte komt de man met de voornaam FELIX? 

Wat is de meisjesnaam die als naam van een huis voorkomt?

Wat is de naam van de school, we slaan hier ook rechtsaf  in het paadje?

Ooit hingen we hier met acht. Nu ben ik verdwenen. Welk nummer droeg ik?

Hoe heet de reuzin?   (parate kennis)

Welke afkorting staat als 1ste woord bovenaan op een groene box met een hartje?

Wat zit onder het bruin metalen deksel in het gras?

Hoe luidt de naam van de residentie die bestaat uit een dubbele voornaam? -
Vul aan: u bent aan het . . . . . van de zoektocht

Als u de 'gele' boodschap kunt lezen, bent u geslaagd

Als u bovendien juist hebt ingevuld zullen de 'oranje' letters u ook een compliment geven 


