
 
 
 
 
 
 
 

KINDERZOEKTOCHT 2020 
 
Ondanks het feit dat het 30-jarig bestaan van het Dienstencentrum dit jaar niet uitbundig kan 
gevierd worden door het corona-virus, willen we die verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan. We 
stopten in deze Kinderzoektocht 2020 dan ook enkele “30”-fotootjes … 
 
De Kinderzoektocht volgt het parcours van de volwassenentocht, is ongeveer 4 km lang en loopt ook 
door het Frijthout. Deze zoektocht is bedoeld voor kinderen van de lagere school.  
De zoektocht start en eindigt aan het Dienstencentrum Ten Hove, René Verbeecklaan 3 te Hove. 
 
Je krijgt maar één grote opdracht met één vraag die je moet oplossen. 
Je gaat op zoek naar de 30 bijgevoegde foto’s. Één of meerdere foto’s zal je echter niet kunnen 
vinden omdat hij/zij buiten het parcours getrokken werd(en). 
Vraag: Welke foto(’s) is (zijn) niet te vinden op de wandeling? 
 
Je noteert het ontbrekende nummer / de ontbrekende nummers op het antwoordformulier 
en vergeet niet de schiftingsvraag (voor de rangschikking van ex aequo’s) in te vullen.   
 

- Je kan een papieren antwoordformulier DUIDELIJK LEESBAAR invullen en 
in de doos in het Dienstencentrum, ofwel in de brievenbus van het Dienstencentrum steken. 

OF -    je verstuurt het antwoordformulier dat je op www.gezinsbondhove.be/zomerzoektocht  
vindt, digitaal door een druk op de VERZENDKNOP onderaan het formulier. 

Antwoorden moeten uiterlijk op maandag, 31 augustus vóór 16:00 u., binnen zijn! 
 
Er wordt slechts één antwoordformulier per deelnemer aanvaard. Uiteraard kunnen er meerdere 
formulieren per gezin ingezonden worden.  
 
Houd er rekening mee dat de foto’s in mei getrokken zijn. 
Kijk goed rond: kijk voor je en links en rechts. Je hoeft niet achterom te kijken!  
 
De uitslag wordt bekendgemaakt op de website van de Gezinsbond-Hove,  
en zal uitgehangen worden in het Dienstencentrum. 
30 winnaars kunnen vanaf 10 september hun prijs(je) afhalen in het Dienstencentrum. 
 

- Het parcours wordt gevormd door openbare straten en paden.  
- Blijf steeds op het voetpad waar mogelijk en respecteer de verkeerscode. 
- Houd je zeker aan de coronamaatregelen! 

 
Deelnemen gebeurt op eigen risico. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor gebeurlijke ongevallen. 

  
 VEEL PLEZIER én SUCCES ! 
 

 
   de zomerzoektocht 2020  wordt je gratis aangeboden 
   door Dienstencentrum Ten Hove en Gezinsbond-Hove  
 
 

René Verbeecklaan  3           www. Gezinsbondhove.be 
 
 

http://www.gezinsbondhove.be/zomerzoektocht


KINDERZOEKTOCHT 2020 - WEGWIJZER 

 
De zoektocht start en eindigt aan het Dienstencentrum Ten Hove,  
René Verbeecklaan 3, te Hove. 
 
- Ga bij het verlaten van het Dienstencentrum naar rechts. 
- Aan viersprong links (Weldadigheidsstraat) en neem het tweede weggetje 
rechts. 
- Aan het einde linksaf. 
- Aan viersprong linksaf (Coveliersstraat) en vervolg tot aan de rood-witte 
paaltjes.  
- Sla linksaf. 
- Aan T-kruispunt rechtsaf en wees voorzichtig naast het fietspad! 
- Steek ter hoogte van het verkeersbord met “B,P VERBODEN” voorzichtig over 
en volg het pad tussen Moretus en Plantin. 
- Neem het kasseibaantje links en aan einde rechtsaf. 
- Steek ter hoogte van het tuintje met de watervogels voorzichtig over en 
vervolg naar rechts. 
- Neem eerste straat links (Fruithoflaan) en volg tot voorbij het voetbalveld. 
- Sla linksaf op het betonpaadje.  

Opgepast voor fietsers! - Op dit smalle pad moet je tot je de draadafsluiting 
voorbij bent, niets zoeken. 

- Neem het eerstvolgende gebetonneerde pad naar rechts. 
- Wanneer de brug in zicht is (aan de derde zitbank rechts), ga je er via de 
boom met bank naartoe. 
- Steek de brug over en vervolg rechtdoor, over het volgende bruggetje en ga 
verder rechtdoor.  
- Ga achter het afgesloten gebied onmiddellijk naar links (over het gras) en 
voorbij het einde van de afsluiting ga je even naar rechts en dan de betonbaan 
op naar links. 
- Ga op het einde linksaf en neem nogmaals links het betonbaantje.  
- Neem  vervolgens de straat rechts. 
- Bij einde straat even naar rechts (opgepast voor fietsers!) en via het zebrapad 
voorzichtig oversteken. 
- Ga rechtdoor (Weldadigheidsstraat) en vervolg voorbij de paaltjes tot je weer 
aan het Dienstencentrum komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KINDERZOEKTOCHT 2020 – FOTO’S 
 

 FOTO 1     

 
 
FOTO 2 FOTO 3 

 
 
FOTO 4 

 
FOTO 5 

FOTO 6 FOTO 7 FOTO 8 FOTO 9 FOTO 10 

 
 
FOTO 11 FOTO 12 

 
 
FOTO 13 FOTO 14 FOTO 15 

FOTO 16 FOTO 17 FOTO 18 
 
FOTO 19 FOTO 20 

FOTO 21 FOTO 22 FOTO 23 FOTO 24 FOTO 25 

FOTO 26 FOTO 27 FOTO 28 FOTO 29 FOTO 30 

 



 

KINDERZOEKTOCHT 2020 – ANTWOORDFORMULIER 
 
 

Naam en voornaam:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gemeente:  
 
………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
Ik volgde het ………………….. leerjaar. 
 
 
E-mail adres kind / ouder  
(of tel.nr.) 
 
 ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

1. Noteer hieronder het nummer / de nummers van de niet te vinden foto(‘s): 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

2. Schiftingsvraag:  
 

   Hoeveel antwoorden op de Kinderzoektocht ontvingen we tijdig? 
 

          
        ………………………… 
 
 
 
 
 
 
Dit antwoordformulier moet, DUIDELIJK LEESBAAR INGEVULD,  
uiterlijk op maandag, 31 augustus vóór 16:00 u.,  
ofwel in de doos in het Dienstencentrum, ofwel in de brievenbus van het Dienstencentrum zitten! 

 
 

 
 
Je kan ook het formulier dat je op  www.gezinsbond.be/zomerzoektocht vindt, digitaal insturen uiterlijk 
op maandag, 31 augustus vóór 16:00 u. 
 

http://www.gezinsbond.be/zomerzoektocht

