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Wie won in 1911 een nobelprijs?

Hoeveel maal komt "MARIE SISKA" voor op of rond het bekendste wafelhuis van Knokke-Heist? 

---> De letters moeten minimum 15 cm groot zijn!
Met 5 letters uit de naam van het hotel op de hoek kun je de naam van een boom scrabbelen. 

Hoe luidt die naam?

Welk lid van 'de Grote Vijf' torst hier een (wereld)bol op zijn rug?

De zoektocht start en eindigt op het Oosthoekplein
Voor de eerste 4 vragen stap je naar het grote grasperk in het midden van het Oosthoekplein om daar 4 vragen op te lossen 

Welk bier zit verborgen in de naam van een villa?

Onder welk bewind werd het Sint-Paulus Fort gebouwd?

Even  verder zie je aan je linkerkant 'THE DRAGON' van Niki de Saint Phalle opdoemen.

1ste pad rechts  (RUITERSPAD)  (even voorbij de woonst van wijlen Graaf Burgemeester Lippens aan de overkant).

1ste pad links  (AMAZONEPAD). Einde pad links  

1ste straat rechts (FORT ST-POL)

PAASWANDELZOEKTOCHT   2021-04   OOSTHOEK-ZOUTE

Einde weg rechts  (ZOUTELAAN)

Einde straat links (ZOUTELAAN). Neem het voetpad aan de overkant!

Steek nu over naar 'SUMMER HOUSE' en ga dan naar links, de PAULUSSTRAAT in (hier niet vermeld)

Welke plaatsnaam, die begint met een S en die meer dan 20 km van Knokke-Heist verwijderd 

is, staat met GROENE letters vermeld op een van de metalen infoborden?
Met of zonder extra N, het is lekker en het wordt hier op het grasperk vermeld.                        

Welk woord is dit? 

Hoeveel VERSCHILLENDE dieren worden er hier, op het grasperk, afgebeeld?

Vanop dit plein kun je duidelijk de namen van 5 horecazaken lezen.                                                  

Uit hoeveel woorden bestaat de horecazaak met de meeste letters in zijn naam?

Wat is de voornaam van de tuin- & landschapsarchitect?

 Vanwaar is de aannemer F. VANDERSTEENE afkomstig?

Welk dier kun je in verband brengen met de 2 paadjes, die je net doorwandeld hebt?

Wat is de naam van het huis met het grootste  huisnummer (in getal) in deze straat?
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Je krijgt dan een zin dat van toepassing is op de Paasperiode. De spaties tussen de woorden zijn weggelaten. Vrolijk Pasen																		
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Als je de 6 landen waar die monumenten/bezienswaardigheden zich bevinden alfabetisch 

rangschikt, wat komt dan op de eerste plaats?  Noteer de eerste 5 letters.

Wat is de eindbestemming van de op één na langste wandeling?

Is de som van het aantal sterren, toegekend aan hotel "St Pol" en het aantal sterren, 

toegekend aan hotel "Pavillon du Zoute" (wat verderop) een priemgetal? WEL OF NEE 

Waarnaar werd hier in 1912 geboord?

Welke Latijnse spreuk, langs je wandelweg vermeld,  is een levenswijsheid?

Hoe luidt de naam van het huis met het huisnummer 8?

Wat is het laatste woord uit de gemeente, hier vermeld, waarvan je met 10 letters uit haar 

volledige naam het woord RADIOMETER kunt scrabbelen?

Welk pad herinnert aan een gebeurtenis in 1787? Noteer de eerste 5 letters.

Op de grote houten infoborden (links) zie je een aantal dieren afgebeeld. Daarover deze telvraag: als je 

de som van het aantal runderen en schapen vermindert met de som van het aantal paarden, honden en 

vlinders, welk getal krijg je dan? Tel enkel VOLLEDIG afgebeelde dieren!

Welke vogel, bekend in het Zwin, draagt hier een verrekijker?

Als je de 6 monumenten/bezienswaardigheden alfabetisch rangschikt, wat komt dan op de 

eerste plaats?  Noteer de eerste 5 letters.

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

1ste pad rechts  (ELZENPAD). Na 100 m buigt het pad af naar rechts en versmalt. 

Aangekomen bij de minigolf los je 2 vragen op. Beschouw hierbij ENKEL de 6 golfbanen, het dichtst bij de afsluiting. 

Even verder, bij de driesprong, moet je de baan oversteken, naar de ingang van het WIEBAUWPAD, om daar 3 vragen op te lossen.

Keer nu terug naar de de Bronlaan en vervolg je weg in de richting van "ALLE RICHTINGEN"

Einde pad de baan schuin naar rechts oversteken en het RIETGORZENPAD bewandelen. 

Einde pad rechts

Einde weg links (NOORDZEELAAN) hier niet vermeld

Je komt nu terug op het Oosthoekplein: EINDE VAN DE ZOEKTOCHT !  Hopelijk heb je er plezier aan beleefd.

Hierbij is wel enige parate kennis vereist. Je kunt de antwoorden eventueel thuis verder opzoeken.

Einde weg rechts (BRONLAAN)


