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JUNIWANDELZOEKTOCHT - WESTKAPELLE ( 2,4 km)

Net vòòr de grote baan ga je rechtsaf ("RIETVELD")

Wat moet je hier breken om de deur te openen in geval van nood?

Wat is het laatste cijfer van het jaartal dat in Romeinse cijfers staat op een voorwerp dat geluid maakt?

Welke West-Vlaamse gemeente staat in witte letters op een zwarte achtergrond? 

Bij het verlaten van de kerk ga je naar rechts

Waar is pastoor De Neve gestorven?

Einde weg LINKS ("DORPSSTRAAT")

Als je, hier op een gevel, een woord splitst, dan krijg je een slechte raad voor kinderen. Welk woord is dit?

"VELDSTRAAT" op straatnaambord LINKS

Welke kleur heeft de deur onder "ANNICK"?

Rechtover huisnummer "11" ga je rechtsaf

Welk muziekinstrument wordt er afgebeeld onder "8"?

Net vòòr huisnummer 6, rechtsaf en het pad volgen tot aan de kleurige schoolmuur. Hierover twee vragen:

Hoeveel van uitzicht verschillende vogels zijn afgebeeld op de schoolmuur?

Welk woord staat het dichtst bij juffrouw Kato?

Begeef je nu naar de vernieuwde Sint-Niklaaskerk

Als je na de viering in deze kerk gaat slapen en pas 4 dagen later opstaat, welke dag is het dan?

Bij viersprong verlaat je het grintpad en ga je naar rechts

De zoektocht start en eindigt in het sportcentrum Molenhoek, Herenweg 11, Westkapelle.

Voor de eerste vraag begeef je je naar de metalen infozuil op drie poten met "Welkom, we zijn blij dat je er bent", schuin over de hoofdingang.

Hoeveel afbeeldingen van mensenhoofden bevinden zich op deze zuil?

Ga nu links, het kleine zwarte brugje over, en dan onmiddellijk naar rechts, het grintpad volgen.

Welk vervoermiddel staat afgebeeld naast "WINSOL" ?  

Ga naar binnen voor de volgende 3 vragen

Welke Vlaamse stad wordt hier ook in het Frans vermeld?

Einde weg LINKS ("WESTKAPELLESTRAAT"), hier niet vermeld  

Welke meisjesnaam van 8 letters bevat slechts TWEE verschillende klinkers?

Einde weg RECHTS  ("DORPSSTRAAT"  en even verder linksaf "HOEKESTRAAT") 

Geef het laatste cijfer van het jaar dat hier op een huis is vermeld.

Cryptisch: ik ben niet 'kreupel', maar toch lig ik in de nek van een heilige. Wie of wat ben ik? 
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2 vrouwen zijn geknield

1 vrouw ligt op haar buik

1 vrouw staat recht

3 vrouwen liggen op hun rug

2 vrouwen zitten op hun zitvlak

krijgt dan een zin.          Ter info : de spaties tussen de woorden zijn weggelaten.

Hoeveel maal komt op de naamborden het woordje "IN" verborgen voor?  (verborgen = in deel van een woord)                                          

1ste weg RECHTS ("HERENWEG"")

Links van de weg zie je in het water het prachtige kunstwerk, ODE AAN DE VROUW, van Jef Claerhout. 

Over dit kunstwerk gaat de volgende vraag:
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Welke bewering is NIET juist?           Antwoord met de 3 letters vòòr de foute bewering

1ste weg RECHTS (MOLENHOEK)

De oplossing op de laatste vraag vind je op het bord met "MOUNTENBIKENETWERK"

Bovenaan rechts staan er 18 gemeenten. Als je die alfabetisch rangschikt, welke komt dan op de 5de plaats?

Plaats de letters uit de genummerde vakjes van de oplossingen in de overeenkomstige vakjes hieronder en je

Einde weg RECHTS ("HERENWEG") die je rechtdoor blijft volgen tot het einde

Welke naam komt het meest voor op het huis met  2 schoorstenen en/of met een kabouter in de tuin?

Driesprong LINKS ("WESTKAPELLESTRAAT")
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Als je uit een familienaam onder "GROEPSPRAKTIJK"  2 medeklinkers weglaat, kun je met de overige letters 

een nieuw woord (samenstelling) scrabbelen dat een synoniem is van de samenstelling LIJKZANG

Welke naam hoort bij het telefoonnummer 051/655450?

Ter hoogte van huisnr. 6 ga je rechtdoor, tussen de muur van huisnr. 5 en de garagepoort

17
 Als HOR staat voor 'horizontaal' en VER voor 'verticaal' wat hoort er dan op de puntjes te staan?                                                                 

              HOR     VER     VER     VER     . . .      HOR     HOR     

Einde weg LINKS ("DORPSSTRAAT")  hier niet vermeld, maar eerst volgende vraag:

18
Recht voor je zie je de advocatenpraktijk van onze (nieuwe) burgemeester Piet De Groote. 

Wie heeft als anagram AMBERSCHEUT?

1ste pad RECHTS (“MAHONIAPAD”) 

Wie of wat wordt in een bepaald kinderprogramma aangesproken met 'meneer' en is hier te zien?

Driesprong LINKS 

Einde laan RECHTS (“MOLENSTEDE”) hier niet vermeld

1ste pad links en steeds rechtdoor
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