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Korte Wegbeschrijving 

 

Neem eerst een selfie van jullie groepje voor de ingang van de scouts en geef jullie groepje  ook een naam 

Neem de veldweg naast de scouts richting Heuvels 

Volg de Heuvels tot aan de speeltuin .  

Ga links naast het grote infobord het Elzenbos in . 

In het bos  neem je tweemaal een S-bocht ( rechts-links) 

Uit het bos gekomen ga je naar de begraafplaats .  

Na de opdracht verlaat je de begraafplaats en ga links de Vossevelden in tot aan Hoogeind 

Steek deze weg voorzichtig over en ga via het fietspad naar rechts tot aan “de schans van Smoutakker“ . 

Nadat u de Schans bewonderd heeft ,Keert u even terug op uw passen richting Stabroek en sla onmiddellijk rechts de veldweg in die langs de Schans gaat  

Aan het Anti-tankkanaal ga je links af en volg het anti-tankkanaal langs de zuidelijke kant tot aan de Danckerse weg.  

Sla links de Danckerse weg in tot aan de bekende Brasserie . Steek hier weer voorzichtig Hoogeind over en loop rechtdoor richting voetbalvelden 

 Blijf het Hazepad volgen tot je aan het bord komt “ u nadert knooppunt 85 “ . Sla hier links af . 

Op het einde van de hondenweide sla je rechts af en onmiddellijk zie je een toegangspoort voor de hondenweide .  

 

 

 

 

 



Opdrachten 

1 Speeltuin Elzenbos : we zoeken een jaartal en de gebeurtenis die dan plaatsvond 

 A. wanneer heeft de gemeente Stabroek voor het eerst 12 ha van het Elzenbos gekocht ? 

 B. hoeveel kinderen mogen in deze coronatijden tegelijkertijd aanwezig zijn op de speeltuin ?  

 Het jaartal vind je door A min B te doen . 

 Waarom is dat jaartal belangrijk voor de scouts/gidsen Sint-Hubertus 88/89 ? 

 

 

2 Boomstam links op wandelpad Elzenbos: 
a. Ga met het hele gezin/groepje op de boomstam staan, van klein naar groot 
b. Wissel de volgorde nu om van groot naar klein, zonder de grond te raken 

 

3 Kerkhof ( alle antwoorden zijn te vinden in zone L) 

Vorm met de letters , die je via de vragen hieronder ontdekt,  een woord . Dit woord is zowel een belangrijke gebeurtenis in het leven van 
een scout/gids als een zeer mooi lied van de scouts/gidsen beweging 
 
 

i. Met wie was Franciscus Andries gehuwd? Geef de 4de letter van de familienaam. 
ii. Zoek het graf met Mariabeeld. Wat is de 2de letter van de voornaam van de vrouw, geboren in 1940? 

iii. In welke zone zaten we alweer? 
iv. Op de laatste rij rusten Verhaert Marcel en Verhaert Maria. Geef de laatste letter van hun geboortedorp 
v. Geef de eerste letter van de familienaam van de vrouw van de stichter van het accordeonensemble VIOLETTA in Stabroek 

vi. AVV- VVK : welke letter komt tweemaal voor in de voornaam van zowel de man als de vrouw? Het is NIET de letter N 
vii. “Alles verandert, alles verdwijnt, behalve het aandenken”. Geef de 2de letter van de voornaam van de vrouw. 



4    Schans : Benoem en maak een foto van de vleermuis die hier vaak voorkomt. 

5     Wat wordt bedoeld met de naam “Schans 

6 Maak een foto van de grootste “Neus” van Stabroek. 

7 Wie is er naast de “putter” een echte zaadeter? 

8 Ingang Hondenweide 
a. Ga met je rug tegen het toegangspoortje staan 
b. Zet één stap vooruit 
c. Zet 8 stappen naar links 
Zoek hier de boodschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antwoorden  

 

Antwoorden en foto’s van de zoektocht kunnen verzonden worden naar het volgende emailadres : ouderploeg@sint-hubertus.be. 

Uiteraard verzenden jullie je selfie en jullie groepsnaam in dit bericht 

De  correcte antwoorden zullen via de website bekend gemaakt worden in de maand februari. Hier zullen we tevens een collage van de foto’s 
posten. 

Indien u niet wenst dat uw foto op de website komt , gelieve dit uitdrukkelijk te melden in de email  

 

Groepsnaam : ………………………… 

 

Antwoord vraag 1 :   jaartal :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Gebeurtenis : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Antwoord vraag 3 : woord : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Antwoord vraag 4 : Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Antwoord vraag 5 : Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Antwoord vraag 7 : Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


