
 

Wintermomenten delen 

Opdracht 14 vanaf 21 februari 2021 

 

Thema: mini-zoektocht  2 

…en genieten van een mooie wandeling – coronaproof 

Reisweg: 

Vertrek op de parking van NMBS-station  Hambos           

Volg de IJzerenwegstraat en ga richting Kasteeldreef en Cauberg (noordwaarts). 

Onderweg komt u het “Boomwortelhof” tegen. 

   

Op de Cauberg ziet u links Hof ten Dormaal,  maar (na een eventueel bezoek aan Brouwerij 

Dormaal) ….   ga via de voetweg nr29 Kasteeldreef in de richting van de Groenstraat  

.     ……………………………………………………………………………….             

volg de Groenstraat (rechts in de richting van knooppunt 522) tot aan  Hambosstraat/Kapelleweg.  

Via de Kapelleweg terug naar Station Hambos (ongeveer 2.5 km). 

 

In de buurt van de Groenstraat kan u regelmatig een torenvalk zien “bidden” ( klapperen met de 

vleugels zonder vooruit te vliegen – ter plaatse blijven hangend)    

 

 

Foto’s en vragen : 

We geven 6 foto’s met een vraag (de eerste foto staat niet in volgorde – de andere wel). 

Zoek het antwoord. Eenvoudig en geniet van de wandeling. 

Noteert uw antwoorden en stuurt ze via de link     of e-mail :    info@lgtildonk.be  door . 

 

Algemene opdracht:   we zetten u ook aan het werk. 
Maak onderweg 1 of meerdere foto’s en stuur via e-mail door. 

 

mailto:info@lgtildonk.be


Vraag 1  

    Dit voorwerp staat ergens op de wandelweg. 

1a.   In welke straat staat dit handig toestel?  

Antwoord: ………………………………………… 

1b.   We geven alle letters om een toepasselijk woord van 14 letters te vormen. 

E E E F I L N O S S S T T T 

Antwoord: ……………………………………. 

Probeer ook eens of het nog werkt. En dan kan u ontspannen terug verder 

 

Vraag 2 – vanaf deze vraag staan de foto’s in volgorde volgens de reisweg 

    
Tildonk is gekend voor het streekproduct “witloof”. Maar er moet veel werk verzet worden, 

vooraleer dit witte goud in de keuken beland.  

Welk witloofgerecht is een grote klassieker in onze Vlaamse keuken? 

Antwoord: ………………………………… 

 

Vraag 3 

:  

De sporen van de (digitale) graffiti zijn duidelijk merkbaar. 

Welke woorden  zitten verborgen onder de graffiti?  

Antwoord:  …………………………………………………. 



 

Vraag 4: 

 
Wandelaars zijn hier zeker welkom. En ook landbouwvoertuigen.  

Wie of wat zijn hier nog toegelaten? 

Antwoord:  ……………….. 

 

Vraag 5: 

   
Achter elke hoek kan een kunstwerk schuilen.   

We zijn op de Kapelleweg.  

Maar op welk huisnummer kan u dit kunstwerk bewonderen? 

Antwoord: ……… 

Vraag 6: 

 

‘ De Onevenaar’  is een creatieve omschrijving van wat er hier kan gebeuren. 

Onderaan staan nog twee woorden? Welke? 

Antwoord:  ……………….   en   ………………………. 

 



 

De kleinste kwis: 

Vraag 1: 

In welk jaar is de eerste “ontbijt en wandeling” van de Landelijke Gilde Tildonk van start 

gegaan? 

0   1993 0   1994 0   1995 0  1996 0 1997  0  2005 

Vraag 2: 

Welk natuurgebied hebben we nog niet bezocht met de Landelijke Gilde? 

 

0  Kastanjebos     0 Torfbroek    0   Antitankgracht 0  Peutiebos 0 Silsombos  

Bedankt voor je meedoen! 

En na de wandeling:  thuis lekkere pannenkoeken of ‘appelbabbeltaart van Ferm’ eten. 

En laat de buren mee genieten als je teveel pannenkoeken of taart hebt. 

 

 Vergeet niet uw foto’s van de wandeling door te sturen. 

Alvast een voorzet !     

De antwoorden mogen tot 5 mei 2021 doorgestuurd worden     

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze mini-zoektocht,  

dan horen we het graag via e-mail: info@lgtildonk.be 

In de maanden juli-augustus gaan we terug van start 

 voor de grote DIGI-BUBBEL-ZOMERZOEKTOCHT 
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