
DEELNAMEFORMULIER DEELNAMEFORMULIER 
WANDELZOEKTOCHTWANDELZOEKTOCHT

Naam:                             voornaam:
straat: 
gemeente: 
tel.: 
mail: 

: Dit icoontje bij een foto betekent dat deze foto niet terug te vinden is op de alternatieve route 
voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers geven hier als antwoord  hoofdletter ‘A’.



           WANDELROUTE SINT-KWINTENS-LENNIK ‘T STEENTJE

VRAGEN: 
Op initiatief van welke organisatie is deze winkel ontstaan? 

Als je voor de winkel staat, merk je links van de inkom,  
onderaan de gevel, een geel merkplaatje met enkele tekens en 
cijfers. Van welke maatschappij is dit bordje? 

Op de foto hiernaast zie je het Steentje in vervlogen  
tijden (jaren 1900).  Wat valt op deze foto onmiddellijk op 
in vergelijking met de huidige bebouwing? 

Waar werden de onderstaande foto’s getrokken op deze wandelroute? Het antwoord ligt ofwel tussen twee 
wandelknooppunten ofwel op een wandelknooppunt al  naar gelang de situatie. 

wandelknooppunt wandelknooppunt 
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VRAGEN: 
Wat is de naam van dit kunstwerk? 

Wat herdenkt dit kunstwerk? 

Wie is de kunstenaar? 

Is het kunstwerk gesigneerd? 

Rond het kunstwerk bevinden zich een aantal gelijke grafzerken.  
Hoeveel grafzerken zijn er als nagedachtenis aan een oudstrijder 1914-18?

FOTO KUNSTWERK

FOTO BABYTHEEK 
DE WINKEL IS  GELEGEN IN HET STEENTJE.

1 11 11 1143 14 144 151
0 km 0.1 km 0.1 km 1.2 km 2.2 km 2.9 km 4.4 km 5.3 km 5.3 km 5.4 km

→ → → → → → → → →



VRAGEN: 
Hoeveel bomen staan er op het binnenplein voor 
de bibliotheek? 

VRAGEN: 
Uit welk materiaal bestaat dit kunstwerk? 

VRAGEN: 
Kijk goed op de toegangspoort. Van wanneer dateert 
deze hoeve?  Wie het boek ‘Brabanconne’ van Lenni-
kenaar Thierry Van Craenenbroeck leest, kan het ant-
woord terugvinden op pagina 37. Wie goed kijkt, vindt 
het antwoord in het hartje boven de toegangspoort.  
Gelieve het erf zelf niet te betreden aub.

Hoeveel zitbanken staan er op het binnenplein 
voor de bibliotheek? 

Welk boek staat er op de 9de plaats op de 
muurschildering, gekeken vanaf de linkerkant? 

Van welk jaar dateert dit kunstwerk en wie is de beeldhouwer? 

Welk gebouw stond hier vroeger? Zie foto uit de jaren 1900. 

      WANDELROUTE SINT-MARTENS-LENNIK

wandelknooppunt 
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FOTO DE BIB

FOTO WATERHOF

Waar werden de onderstaande foto’s getrokken op deze wandelroute? Het antwoord ligt ofwel tussen twee 
wandelknooppunten ofwel op een wandelknooppunt al  naar gelang de situatie. 

191 192 195 188 189 109 107 106 105 10 1010510 10 19 19
0 km 0.0 km 0.2 km 0.9 km 1.0 km 2.4 km 2.5 km 3.1 km 3.5 km 4.4 km 4.8 km 5.1 km 5.8 km 6.0 km 6.2 km 6.2 km

→ → → → → → → → → → → → → → →

FOTO DE ZIENER



VRAGEN: 
Wat was in het verleden, naast school, de andere 
functie van dit gebouw? 

VRAGEN: 
Wanneer je van wandelknooppunt 129 richting 127 wandelt, kijk 
dan juist voor je het eikenbos in gaat in noordoostelijk richting. 
Van welk Brussels monument zie je de koepel?  

Hoe heet het kunstenfestival dat hier elk jaar op het 
einde van de zomer wordt gehouden? 

Wat betekenen volgende gezegden?
‘De aardappelen komen niet voor de eikenblaren.’

‘Hij kan door een eiken plank zien als er een gat in zit.’

wandelknooppunt wandelknooppunt wandelknooppunt 
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FOTO SCHOOL VAN GAASBEEK

FOTO EIKENBOS

Waar werden de onderstaande foto’s getrokken op deze wandelroute? Het antwoord ligt ofwel tussen twee 
wandelknooppunten ofwel op een wandelknooppunt al  naar gelang de situatie. 

12611 111 124 730 129 127 123 104 103 11
0 km 0.6 km 1.0 km 2.5 km 2.7 km 3.3 km 3.8 km 4.1 km 5.4 km 6.1 km 7.1 km

→ → → → → → → → → →



VRAGEN: 
In de onmiddellijke omgeving (tussen de  
huisnummers 1 tot en met 47 in de A. Algoetstraat) 
bevinden er zich nog beschermde monumen-
ten. Bij wandeling door de straat kun je deze  
vinden. Je hoeft ze niet op te zoeken in één of ander  
naslagwerk of database: Op welke  huisnummers 
zij deze beschermde monumenten te vinden? Neem 
ze in volgorde van ouderdom (oudste eerst) van het 
bouwwerk op.

VRAGEN: 
Welke uitvinding uit de nieuwe steentijd staat 
rechts van de grote poort van Bree-eik?

Waarom is deze hoeve zo speciaal in zijn soort in 
heel de streek ? 

In de Schepenbank is het vredegerecht van Lennik gehuisvest. Nog andere diensten zijn op deze locatie 
gevestigd. Geef de naam van deze diensten. 

wandelknooppunt wandelknooppunt wandelknooppunt 
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FOTO SCHEPENBANK

FOTO BREE-EIK

Waar werden de onderstaande foto’s getrokken op deze wandelroute? Het antwoord ligt ofwel tussen twee 
wandelknooppunten ofwel op een wandelknooppunt al  naar gelang de situatie. 

147 208 13 130 137 139 133 132 1311421 1141 209 148
0 km 0.5 km 1.3 km 1.9 km 2.3 km 2.7 km 3.8 km 4.3 km 4.5 km 5.7 km 6.6 km 7.6 km 7.7 km 8.0 km 8.5 km

→ → → → → → → → → → → → → →



wandelknooppunt 

5

VRAGEN: 
Wanneer werd de geboorteboomgaard in Eizeringen ingehuldigd? 
 

Op hoeveel aren bevindt de geboorteboomgaard zich? 

☐  45 are ☐  108 are ☐  148 are

FOTO
GEBOORTEBOOMGAARD 

VRAGEN: 
Vul aan: 
Vrijstaat Vanmol  ……     …  ………   ….. !

 Wat doet Vrijstaat Vanmol voor 30 euro? 

Wat was de oorspronkelijke naam van ’t Nelleken? Welke bomen zijn er geplant?

De gemeente heeft het gehucht ’t Nelleken opgewaardeerd. De 
dries  ’t Nelleke is een groen  beschermd monument. 
Wat betekent juist ‘dries’?

FOTO ’T NELLEKEN

Waar werden de onderstaande foto’s getrokken op deze wandelroute? Het antwoord ligt ofwel tussen twee 
wandelknooppunten ofwel op een wandelknooppunt al  naar gelang de situatie. 

16717 175 168 174 16 172 15 154 155 183 17
0 km 1.2 km 1.7 km 1.9 km 2.5 km 2.8 km 3.4 km 4.2 km 4.7 km 5.1 km 5.6 km 7.0 km

→ → → → → → → → → → →



VRAGEN: 
Waarvoor dient het wonderhuis?  

Door wie wordt het wonderhuis erkend? 

Wie is initiatiefnemer van het wonderhuis? 

FOTO WONDERHUIS

SCHIFTINGSVRAAG: 
IN WELKE TIJD LEGDE ONZE 

VOORZITTER MARC MAHIEU ALLE WANDELINGEN AF? 
TIP: GEWANDELD IN CORONATIJD EN MET GESLOTEN CAFÉS 

AAN EEN GEMIDDELDE SNELHEID VAN 4 À 5 KM/U 
EN OOK WEL EENS MET EEN BABBELTJE ONDERWEG.

IN ……….. MINUTEN 

SUCCES!!

De zoektocht werd opgemaakt vertrekkende van 12 foto’s. Aan de hand van deze foto’s werden 5  
wandelroutes uitgestippeld van telkens 5 à 8 km, gebaseerd op het wandelknooppuntennetwerk. Voor 
elke wandelroute werden m.b.t. de foto’s enkele vragen opsteld. Kinderen zowel als volwassenen komen 
aan hun trekken. Voor rolstoelgebruikers werd bij minder toegankelijke wegen een alternatieve route 
opgenomen in de wandelroutes.
Niet alle zoekfoto's opgenomen in het deelnameformulier (bovenaan per route), zijn terug te vinden op de 
alternatieve route voor rolstoelgebruikers. Deze zoekfoto's zijn aangeduid met een . Rolstoelgebruikers 
vullen bij deze zoekfoto's de hoofdletter ‘A’ in. De te volgen knooppunten per route vind je in het deelna-
meformulier. De uitgetekende wandelroutes op basis van een stratenplan kan je downloaden van onze 
website (www.lijstburgemeester.eu) of bekomen op één van volgende adressen:

●    Chris De Moyter, Schapenstraat 52, chris.de.moyter@gmail.com, 0485 07 55 04
●    Edith Leen, Nellekenstraat 30, edith.leen@outlook.be, 02 532 34 66
●    Isabelle Duerinckx, Oudenaaksestraat 10, isabelle@dapdemeuter.be, 0478 24 21 85
●    Marc Mahieu, Vondelstraat 7, marc.mahieu3@telenet.be 0476 88  01 83

Jullie kunnen jullie antwoordformulier in de brievenbus steken of afgeven bij Chris, Edith, Isabelle en 
Marc. Vergeet ook de schiftingsvraag niet in te vullen.
We hopen dat jullie genieten van dit initiatief en wensen jullie alvast veel speurplezier!! 
En post een leuke foto van je wandeling zeker op onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/LijstBurgemeesterLennik/  



LennikLennik


