
Start de wandeling in de Ramskapellestraat nr. 70, vlak bij de molen, richting museum. 

Hoeveel spaken heeft het wieltje in de tuin van het huis met nummer 70

Wat is de naam van het café in de tuin?

Hoe luidt de achternaam van de molenaar?

Welk wezen wijst de windrichting aan?

Noteer het woord dat vlak onder "DAIKIN" staat

Steek nu de straat over en zoek de oplossing STEEDS aan de RECHTERkant van de wandelrichting

Vul aan: "…... van de Noordzee".

Wat is de naam van het museum?

Welke kleur is 'open'

Welke operatie was één van de zwaarste veldslagen van de geallieerden tijdens WO II?

Het gebouw waarin het museum deels is gevestigd had vroeger een andere bestemming, welke?

Een cryptische vraag: Welk land (hier te lezen) krijgt een klinker achter zijn vroegere nationale munt?

Welke naam staat naast een afbeelding van een bedje?

Welk geel hemellichaam komt hier ergens voor?

Vul aan: "TROOST IN …. "

Welk telwoord zit verborgen in de naam van een horecazaak?

Bij de gedenkplaat van Kamiel Bulcke neemt u het paadje rechts tot vlak bij de ingang van de kerk om er VIJF 

vragen op te lossen. Daarna keert u terug naar de Ramskapellestraat en vervolgt u uw weg naar rechts.

          1. Aan welke heilige is deze kerk gewijd? -
          2. Wat was de functie van "EDMOND PIETERS"?

          3. Wat is de voornaam van  "DUMOULIN"?

          4. Welk woordje, hier op de kerk te lezen, is ook een inwoner van een Europees land?

          5. Welk woord staat er tussen een bezittelijk voornaamwoord en een voorzetsel?

Welk woord staat vlak boven een Limburgse gemeente?

Wat is het huisnummer van het huis met een eekhoorn in de tuin?

Welk getal staat boven "RAMSKAPELLE"
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De wandeling is +/- 1,8 km lang en u hebt geen gsm nodig om de gele boodschap hieronder te vinden.  



Steek nu de Heistlaan over en ga rechtdoor. OPGELET: gevaarlijke baan

Waarmee speelt het jongetje op het gele bord?

Hoe luidt de voornaam van de man die het dichtst bij de voordeur op een stenen bank zit?

Op welk voorwerp staan er verschillende Romeinse cijfers?

Wat bevatte de brievenbus van het huis met nr. 12 vroeger?

Los EERST de vraag hieronder op, steek dan over en keer terug (aan de rechterkant) naar de Heistlaan

Wat heeft het mannetje bij "'T IS HIER GOED" in zijn handen?

Welk woord staat er boven "ONLY"?

Wat zit hier verstopt in de haag, alhoewel dit niet de bedoeling was?

Steek opnieuw de Heistlaan over en keer terug naar het beginpunt langs de Ramskapellestraat. 

Welke zaak wordt uitgebaat door de eigenaar van de automaat op de hoek?

Van welk knaagdier kunt u de naam scrabbelen met 5 van de 7 letters uit de familienaam hier te vinden?

Welke letter in een naam, hier te vinden, moet u weglaten om een correct Nederlands woord te bekomen? 

Hoe noemt het straatje rechts?

Wij staan hier met zijn tweeën naast elkaar. Als u omkijkt ziet u ons ook in de verte. Wie of wat zijn wij?

Welk voorwerp dat een geluid voortbrengt, vindt u op het dak van het huis met nr. 18?

Waarvan zijn er hier al meer 'verkocht' dan 'te koop'?

Welke vliegende wezens hangen er aan een garagepoort?

Bij de viersprong gaat u rechtdoor (OMMEGANG). 

Een telvraag: Hoeveel gelijkvormige puntige uitsteeksels bevinden zich op een zwart hekken?

Wat kan men onder meer deponeren in de rode container?

Welk woord staat onmiddellijk vòòr "1922"?   

Voorbij de kerk:  links, verder in de Ramskapellestraat, maar hou rechts voor de oplossingen. 

Wat is de Nederlandse vertaling van de eerste lettergreep van de BLAUWE tekst op een huis?

Geef de naam van een weide in de omgeving.

Welk dier staat bovenop een deurbel?

Welk kunst wordt beoefend in het huis tegenover het museum?

EINDE VAN TOCHT

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

Als u bovendien juist hebt ingevuld zullen de 'oranje' letters u ook een VRAAG stellen.


