
Wezelakkers zoektocht Pasen 
 

Inleiding 

Beste wezelvrienden, 

De corona perikelen blijven duren, we kunnen maar een beperkt aantal activiteiten doen,          

maar het Wezelcomité heeft toch getracht een mooi alternatief te bedenken voor de voorbije 

fotozoektochten. 

Bij deze de enige echte coördinaten zoektocht door Oosthoven. 

Wij adviseren om deze zoektocht te voet of per fiets te doen. (reken op ca 9 km) 

Je hoeft niet alle punten in volgorde te doen of in 1 keer. 

Je kan deelnemen tot dinsdagavond 25 mei. 

Naast de hoofdprijs is er voor alle ontvangen antwoorden een verrassing. 

 

Het concept 

Wij geven coördinaten door die je eenvoudig weg op je GSM bij google maps kan intikken. 

Dan krijg je een locatie, en over iets op die locatie stellen we een vraag. 

We starten met een test opwarmertje : 

 

 

 

 

 



Een opwarmertje: 

Ga naar volgende GPS coördinaten   

 51.336395°N  4.973372°O 

Je kan deze coördinaten in een gps,  of smartphone ingeven. 

Vb: Google Maps  (zie rechts)  

Let goed op de schrijfwijze (gebruik een punt in Google Maps, 

geen komma, anders werkt het niet) 

Als het goed gaat kom je bij de kerk van Oosthoven terecht. 

 

START ZOEKTOCHT 

Opdracht 

Op iedere coördinaat wordt een vraag gesteld.  

Ga naar de locatie en beantwoord de vraag 

Vraag 1  

 51.33696  4.975816 

 Hoe noemt dit kunstwerk? 

 

Vraag 2  

 51.336769  4.972933 

 De zijgevel bestaat uit glazenramen. Tel de ramen die zich in een witte omranding bevinden 

die uit 1 stuk bestaan.  De ramen die verder onderverdeeld zijn tellen dus niet mee. 

 

Vraag 3  

 51.338061  4.970528 

 Geef de merknaam van het AED toestel (in de rode verpakking) 

 

Vraag 4  

 51.339735  4.974142 

 Wie is de ontwerper van dit meubilair? 

 

Vraag 5  

 51.341498   4.975014 

 Wat staat er op het blauwe bord? 



 

Vraag 6  

 51.339321  4.978374 

Gelieve 1 vraag naar keuze te beantwoorden: 

 Welk is het inschrijvingsnummer van dit (speel)voertuig? 

 Welke kleuren hebben de artikelen die de man zonet kocht in de podcast het bankje? 

 

Vraag 7  

 51.339718  4.980623 

 Voor wie is deze zaak bestemd? 

 

Vraag 8  

 51.342899  4.987729 

 Hoe neemt dit gebouw? 

 

Vraag 9  

 51.343111  4.989904 

 Welk fietsknooppunt bevindt zich hier? 

 

Vraag 10  

 51.338743  4.994849 

 Voor de rechten van  welke 2 groepen claimt deze ‘vogel’ organisatie op te komen ?  

 

Vraag 11  

 51.336494  4.994191 

 Welk wandelknooppunt zie je hier? 

 

Vraag 12  

 51.331641  4.987198 

 Wie nam hier renovatie initiatief? 

 

 

 



Vraag 13  

 51.32422  4.982337 

 Wanneer is deze vereniging opgericht? (tip: www…..) 

 

Vraag 14  

 51.325897  4.977698 

 Hoe noem de organisatie die in dit zwarte gebouw gevestigd is? 

 

Vraag 15 – LET OP : ingang via doorgang Opstal thv nr 10 of via doorgang Heerestraat 

 51.333916  4.970942 

 Hoeveel houtenpaaltjes van het parcours met de lage paaltjes zitten hier in de grond? 

 

Vraag 16  

 51.334433  4.978305 

 Wanneer is de boom geplant waar een mooi info-bordje bij staat? 

 

Vraag 17 : Schiftingsvraag. 

Deze opdracht werd door onze voorzitster Ria uitgevoerd als proefkonijn. 

Hoelang deed zij er ‘te voet’ over om deze zoektocht af te leggen in de volgorde zoals hierboven 

aangegeven ?  

 

Gelieve Antwoorden te bezorgen aan: 

Info@wezelakkers.be 

 

 

Alvast bedankt voor jullie enthousiaste deelname 

 

Het wijkcomité 

 

 

 

 

mailto:Info@wezelakkers.be


Antwoordblad: Coördinaten Wezelakkers zoektocht Pasen. 

 

Vraag 1  :    …..................................................................... 

Vraag 2  :    ….....................................................................  

Vraag 3  :    …..................................................................... 

Vraag 4  :    …..................................................................... 

Vraag 5  :    ….....................................................................  

Vraag 6  :    …..................................................................... 

Vraag 7  :    …..................................................................... 

Vraag 8  :    ….....................................................................  

Vraag 9  :    …..................................................................... 

Vraag 10 :    …..................................................................... 

Vraag 11  :    ….....................................................................  

Vraag 12  :    …..................................................................... 

Vraag 13  :    ….....................................................................  

Vraag 14  :    …..................................................................... 

Vraag 15  :    …..................................................................... 

Vraag 16  :    ….....................................................................  

SchiftingsVraag 17  :    …..................................................................... 

Deelnemer  

Voornaam :                                          Naam :                                           .               

Adres : Wezelakkers …... 

Telnr. :                                                                     . 

 

Antwoord versturen naar info@wezelakkers.be 

mailto:info@wezelakkers.be

