
Parcours ronde 1 (4,5 km) 

 

U start aan het Sint-Gabriëlcollege in de Lange Kroonstraat. De volgorde van straten hierna: 

Sint-Gabriëlstraat, Welvaartstraat, Boechoutselei, L Frijthout, de betonnen weg volgen, 

Oudstrijdersstraat, L Hovesesteenweg, Appelkantstraat, ter hoogte van nummer 115 rechts, 

Vrijthoutstraat, R Hovesesteenweg, L Grensstraat, L Holleweg, L Doornstraat, bocht naar 

links tot Hovesesteenweg, Hovesesteenweg dwarsen, Ropstocklei, L Appelkantstraat, R 

Fruithoflaan, R Sportveldlaan, rechtdoor tot Den Heuvelt, L Den Heuvelt, Welvaartstraat, R 

Sint-Gabriëlstraat, hehe u bent er.  

Vragen ronde 1 

1. Van wanneer dateert de wet camerabewaking die de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s regelt?  

2. Aan welk fietsknooppunt vinden we deze bank terug? We zoeken een getal. 

 

3. Welke non-profitorganisatie promoot boekuitwisselingen? Vast dat meerdere 

organisaties aan deze omschrijving voldoen, maar het antwoord moet onderweg terug te 

vinden zijn. 



4. Welke vzw werd in 1997 opgericht en heeft als missie om waardevolle landschappen te 

bewaren en open te stellen voor het publiek?  

5. Hoeveel hectare groen kan je in het Frijthout ontdekken?  

6. Naar welk artikel van welk wetboek verwijs je om het private karakter van je parking 

aan te geven? 

7. Wat is een Hoofs grensgeval? 

8. Waarvoor kunt u bij J. Van de Walle terecht? 

9. Op de hoek van welke straten vind je een babbelbank?  

10. Welke hof vind je aan het eind van de Baron Carolylaan?  

 

Parcours ronde 2 (3 km) 

 

Start plein voor kerk Vremde, dit jaar geen antwoorden te vinden op het kerkhof. De 

volgorde van de straten in de tocht: Dorpsplaats, Boomkenstraat, L Pastoor Henrottestraat, 

R Van der Grachtstraat, L Pietingbaan, Rozenlaan, vlak na steentjessectie L Anemonenlaan, L 

Weverstraat, R Boechoutveldweg, bocht naar links tot schoolpoort, R Lindelei, L 

Vremdesesteenweg, L Reigersmolenstraat tot het eind, u bent er.  

Vragen ronde 2 

1. Opgelet: deze foto kunt op het hele parcours van deze zoekroute vinden. Maar waar? 

 



2. Opgelet (2): deze foto kunt u op het hele parcours van deze zoekroute vinden. Maar 

waar? 

 

3. Opgelet (3): deze foto kunt u op het hele parcours van deze zoekroute vinden. Maar 

waar? 

 

4. Opwarmertje om deze ronde te beginnen: naar welke heilige is de kerk van Vremde 

genoemd? 

5. Waarin is W. Wyns gespecialiseerd? 

6. Hoe heet de Rozenlaan volgens de bewoners van nummer 36? 

7. Wat is de warmste straat van Vremde?  

8. Waar kunnen kinderen en jongeren met mentale of motorische beperkingen terecht? 

9. Een sportvraag mag niet ontbreken. Welke paardrijder komt u tegen in de 

Reigersmolenstraat? Hint: zijn naam verraadt het al enigszins. 

10. Verschillende soorten huizen in de Reigersmolenstraat. Maar welk huis kun je vormen 

met de volgende letters: URINEERTHUISI 

 

Parcours ronde 3 (5,5 km) 



 

 

Start aan het kruispunt van de Mussenhoevelaan, Gillegomstraat en de Vremdesesteenweg. 

Vervolgens: Vremdesesteenweg, L Groenstraat, L Nachtegaalstraat, R kiezelweggetje tot 

Koekoekstraat, vervolgens verhard pad tot Kievitstraat, R Kievitstraat, L Vlaamse Gaaistraat, 

R Leeuwerikstraat, R Merelstraat, via Rollebeekwegel tot Groenstraat, L Groenstraat, 

Groenstraat volgen tot Toeffelhoek, geniet van de nieuwe fietszone, R Toeffelhoek, L 

Weverstraat, L Lazerijstraat, geniet opnieuw van de nieuwe fietszone, R Groenstraat, L 

Olieslagerijstraat, L Mussenhoevelaan helemaal tot het einde volgen, hé u bent er! 

 

Vragen ronde 3 

1. Tegeltje, tegeltje aan de wand: welke grot is de mooiste van het Spaanse land? Omdat 

de vraag nogal subjectief klinkt, voegen we eraan toe dat de grot te situeren valt helemaal 

in het noorden van Spanje en 270 meter lang is.  

2. In welk jaar werd de kapel op de Vremdesesteenweg opgericht? 

3. Wat doet bomen dansen als een kind? 

4. Welke vogel ziet u hier? 



 

5. Wat is volgens bewoners van de Weverstraat alles wat je nodig hebt? We rekenen zowel 

een antwoord in het Nederlands als in het Engels correct.  

6. In welke straat bevinden we ons? 

 

7. Naar welke boom is een villa in de Groenstraat vernoemd?  

8. Boechout en Vremde tellen meerdere voetbalclubs. Welke komt u tegen in de 

Olieslagerijstraat? 

9. We zoeken de Finse benaming voor een ruimte waarin een droog heteluchtbad kan 

worden genomen. 

10. Waarvoor kunt u terecht bij K. De Clercq?  

 

Parcours ronde 4 (4,3 km) 

 



Start aan de hoek van de Kapelleveldstraat en de Alexander Franckstraat. Voorts: 

Kapelleveldstraat, R Vinkenstraat tot spoorwegovergang, R Langsweg, L Mastenweg tot 

pleintje, R Boshoek, R Melkkuipstraat, R kort stukje Alexander Franckstraat tot net over de 

spoorwegovergang, u bent er nu al! 

 

Vragen ronde 4 

1. Op welke datum sneuvelde dhr. Dechet?  

2. Waarin zijn Dubois & Co gespecialiseerd? 

3. Welk beroep oefent J. De Wael uit?  

4. Maak met het woord een bestaande straat die u tegenkomt. KNUTSELGAG 

5. Naar welke folkloristische figuur is een verhuurder van planten vernoemd?  

 

Fotoronde: in welke zoekroute (1, 2, 3 of 4) vindt u deze foto terug? 
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Schiftingsvragen 

1. Hoeveel procent van de deelnemers behaalt het maximum van de score? 

2. Hoeveel procent van de deelnemers vindt foto 11?  
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