
1
22   34  

2
 18  2  

3

32   13

4
21 26

5
16

7
9 40

8
27 29

9
17 41

10
43

11
20 42

12
10

13
37

14
14

15
19 36

16
23

17
28 33

18
25 35

Daarna onmiddellijk naar links, de Elizabetlaan oversteken. Opgepast: gevaarlijk kruispunt !

Aan de overkant, rechtdoor (DUINBERGENLAAN), tot aan de volgende wegbeschrijving los je onderstaande 5 vragen op. De vragen staan in willekeurige volgorde.

Wat is de 'fleurige' naam van het witte hoekhuis?

Welk 7-letterwoord staat op het huis in de DUINBERGENLAAN dat in 1906 gebouwd werd? 

6
Welk vervoermiddel staat afgebeeld op een huis in de DUINBERGENLAAN?

Met de rug naar de kerk, ga naar rechts tot aan de verkeerslichten en dan rechtdoor  (= de DUINBERGENLAAN oversteken).

De zoektocht start en eindigt in de Elizabetlaan bij de Kerk 'Heilige Familie' van Duinbergen.

Vooraleer je op pad gaat los je eerst 3 vragen op, om en bij de kerk.

Welk woord staat net boven "GENT"?

Hoeveel voorstellingen van Jezus Christus, in steen gehouwen, vind je hier bij de kerk? 

Op de kerk staan er enkele monogrammen, die gemaakt zijn van de eerste twee  letters van de Griekse naam 

Christus, chi (X)  en rho (P). De naam van de jeugdbeweging CHIRO is daarop gebaseerd.                Hoeveel van 

deze monogrammen (Chrismons) bevinden zich op de kerk?

Geef de naam van de school, gelegen in het KINDERPAD.

Dit monogram staat tussen twee Griekse letters, ALFA en …... ?

Ga in de kapel voor het oplossen van vraag 10. Opgelet, de kapel sluit in de late namiddag  (geen vast sluitingsuur)

Keer terug uit de kapel en sla, met de rug naar de kapel, linksaf (DUINENDREEF). 

Wat is het huisnummer van het huis met de afbeelding van een vaartuig erop?

Op welk voorwerp, bijna in iedere kerk of kapel aanwezig, staat het jaartal 1902

Welke naam staat boven het telefoonnummer +32 56782491 ?  (niet achter glas zoeken)

Welke goudkleurige voorwerpen, hier afgebeeld, doen ons denken ons aan een beroemde veldslag?

Met ALLE letters van de naam op een villa kun je een beroep maken. Geef een synoniem van dit beroep. 

Bij huisnr. 51, draai vóór  het parkje links mee tot aan het huisnr 28 in de POSTSTRAAT. 

Uit welk materiaal is "EVA" gemaakt?

Hoe heet het huis dat in 1910 werd gebouwd?

De oplossing op de volgende 3 vragen vind je in het HEUVELPAD, de BOCHELDREEF of het GALLISCHPAD. De vragen staan in willekeurige volgorde.

15

Kies uit:     FIETS  -  MOTOR  -  SCHIP  -  TREIN  -  VLIEG(tuig)

Hoe heet het pad dat zijn naam kreeg naar een klooster dat hier vroeger stond?

                                                                               MEIWANDELZOEKTOCHT  - DUINBERGEN

Steek nu de straat over en bewandel het HEUVELPAD     .      Eerste pad links (BOCHELDREEF)      .    Eerste pad links (GALLISCHPAD).

Wat is het huisnummer van het huis met de afbeelding van een vaartuig erop? Vul de laatste 7 letters in !

Je komt aan bij de kapel 'Christus-Koning'. Boven de ingangsdeur herken je wellicht het christusmonogram waarvan sprake was bij vraag 3. 

Wat is het huisnummer van het huis, waarvan "G. TAELEMANS" de architect was?
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Einde weg links (MIMOSASTRAAT)

Net voorbij het Sint-Michielsplein, rechtsaf (DUINENDREEF)

Op het golfterrein zie je enkele gekleurde strandcabines. Welke HOOFDkleur ontbreekt er, volgens de 

moderne kleurenleer? 

Einde golfterrein, steek nu de straat over en neem het eerste pad naar links, de trappen op (LUPINEPAD), op weg naar de hoogste top van Duinbergen.

Einde pad naar rechts (VOSSENHUL)

Als je de cijfers van het huisnummer van het huis waarop "KERJAN" vermeld staat, samentelt, welk getal krijg 

je dan?

Welke kleur heeft het kleed van Maria die het kindje Jezus met de linkerhand vasthoudt?                              Kies 

uit:      BEIGE - BLAUW - BRUIN - GROEN - GRIJS - ZWART

Je krijgt dan een zin die van toepassing is op moederdag. De spaties tussen de woorden zijn weggelaten.

Welke bomen zitten verscholen in de naam van een villa in deze straat?

Als je de meisjesnamen in de namen van de huizen in deze straat alfabetisch rangschikt, welke komt dan op 

de tweede plaats?

Op het einde van de weg, steek opnieuw de drukke Elizabetlaan over en ga dan rechts tot aan de kerk. Onderweg vind je nog de oplossing van de laatste vraag.

Wat is de naam van het gebouw uit 1902?

EINDE ZOEKTOCHT

Plaats de letters uit de genummerde vakjes van de oplossingen in de overeenkomstige vakjes hieronder.

Einde pad rechs (MEEUWENDREEF).

Einde weg links (ANEMONENLAAN).

Ter hoogte van het grote houten infobord met daarop "DIRECTEUR GENERAAL WILLEMSPARK", deze telvraag.

Op het infobord zie je allerhande figuurtjes en symbolen. Als je het aantal rolstoelen vermindert met het 

aantal fietsen en met het aantal honden, wat is dan de uitkomst? 

Steek nu de straat over en sla het pad in (FLORAPAD).

Einde pad, steek de weg schuin over naar rechts en neem het KREKELPAD tot het einde.

Welke villa heeft een anagram van 'SIERTEEN' als naam?

Aan het einde van het Gallischpad, ga rechtdoor, het park in, en hou links aan. 

Bij viersprong, een tiental meters verder, ga rechtdoor, langs het golfterrein naar boven.

Uit het park gekomen, ga naar rechts en volg de Duinbergenlaan tot het einde van het golfterrein.


