
WANDELZOEKTOCHT 

5km  | volg de paarse pijlen van de Mutoto-loop 

  | start aan Pachthof Stroykens 

  | elke dag vanaf 6 augustus 2022 

Invulformulier 
 

Naam:  _________________________________________________________________ 

Adres:  _________________________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________________________ 

 

Fotozoektocht 

Juiste volgorde van de letters: 

 
 

Enkele vraagjes onderweg… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijs 

Onder alle juiste ingeleverde invulformulieren worden op maandag 15 augustus om 19u de 

winnaars getrokken die met een mooie prijs naar huis gaan!  

Post dit antwoordblad op 12, 13, 14 of 15 augustus in de brievenbus aan de Mutoto-tent op de 

Duisburgse feesten. 

                    



Fotozoektocht 
Rangschik onderstaande foto’s in de juiste volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele vraagjes onderweg… 
Noteer je antwoorden op de achterzijde van deze pagina 

 

   Wat is de som van het aantal zonnepanelen op het dak van Pachthof  

  Stroykens en het aantal officiële parkeerplaatsen aan Pachthof Stroykens? 

 

   Welke fietsroute(s) kom je tegen op deze wandelzoektocht?  

  Opgelet: we vragen niet naar fietsknooppunten, wel naar echte fietsroutes, 

  zoals bijvoorbeeld de Groene Gordelroute. 

 

   Welk getal bekom je als je het wandelknooppunt aan de Lindeboom, die de 

  Huldenbergstraat met de Oliestraat verbindt, aftrekt van het wandelknoop-

  punt aan de Dorre Dondersteen? 

 

   In welke culinaire jaargids(en) staat chocolatier Centho Chocolates vermeld 

  in 2022? 

 

   Welke buslijn(en) kan je nemen aan de bushalte Oud Station? 

 

   Via welk weggetje kan je rechtstreeks wandelen van de Dorreweg naar het 

  kerkhof van Vossem?  

 

   Hoeveel stappen zet je, volgens www.10000stappen.be, van aan de hoek 

  Mechelsestraat - Pastorijstraat tot aan het park?  

 

   Welke namen staan gegraveerd in het bankje in het Heidepark? 

 

   Langs het parcours werd recent een troostplek ingericht voor iedereen die 

  naar troost verlangt. Welke VZW richtte dit initiatief op? 

 

   Hoeveel kilometers lang is de serristenwandeling, die start en eindigt aan 

  wandelknooppunt 404? 
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http://www.10000stappen.be/

